
 

 

 

 كلية الدراسات العليا

 

 الجغرافيابرنامج الماجستير في 

 

 جيبياحراج  ج أم صفا واحرتدهور التنوع الحيوي النباتي في 

 

Plant Biodiversity Degradation in  

Um Safa and Jeebya Forests 

 

  إعداد

  موسى محمد عيسى

7725911 

 إشراف 

 كسعثمان علي شر.د

 

استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرافيا من كلية الدراسات العليا قدمت هذه الدراسة 

 فلسطين  -في جامعة بيرزيت 

9773 
 



 

 

 ب 

 

 

 

 اآلية

 

وهو الذي أنزلَ منَ السمآءِ مآءً فأخرَجنَا بهِ نباتَ كُلِّ شيءٍ فأخَرجنَا مِنهه  خَِِهران نُجهر     *

دانيةٌ وجنَّاتٍ من أعنابٍ والزَّيتونَ والرٌّمّانَ م شتَبهان  نوانالنَّجلِ مِن طلعِها قِمِنه ُ حبّان م رتاكِبان ومنَ 

  *وغريَ م تشابهٍ انظروا إىل ثَمرهِ إذآ أمثرَ وينعِهِ إنَََّ يف ذلِكُم ألَياتٍ لِقومٍ يؤمِنون

 (99آية : )سورة األنعام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ج 

 

 

 

 

 اإلهداء

 هلل صاحب الحمد والثناء 

 

 باءإلى خير األمهات واآل ثم 

 

 إلى زوجتي أم األبناءو

 

 محمد

 سارة

 مهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 د 

 

 

 الشكر 

 

الدد ع م ددن ان مددنم يددن لددن شل ددنو  انلعدد    ددهلل   الدد لنو الحمددهلل ر  ب اللددنلم   

هد ا اللمد  المتضا،د و كد  يد  مدهلل  لدم الممدنمهللا    دن   ى أ قهلل  انلع    التقهللش  إلد

 الددهللكتض  كمددند ملددهلل ال تددن   الددهللكتض  مامددنم  دد ك  ددا الم نمعددا  أخددب انلدد ك  ل 

م ى ال صح  ان  ند المدهللشهللو  إلدى كن دا اتذدن  ا  دم دا د ا  الهللكتض  أحمهلل ال ضان م 

اتذددتن   شدد ش ال غ ا  ددن   اللددني      كددنو كمددن أ قددهلل  انلعدد   ال  شدد  إلددى  ددهللمم الل 

 انلتضي ددل المدد  ن  المعددن كا  ددم لددن شددل ا  شدا د الكددنلم  اتذددتن  يحمددهلل يحمدد  ال دد 

اتذتن  إلى ك  ي  اتذتن  ال ن،  يحمضد أاض ه  ا المهللمق ال غضع  اللم  الم هللا مو  

يحمددهلل كتن ددل  اتذددتن   ددنا   ن دد و  إلددى المدد هلل ملددهلل ال ه دد  التم مددم  المك ددهلل  

م يم ذ منم  اتذتن  ال ن،  يحمدهلل ذد  ن ا دت ا  إلدى أخدم مد  الدهللش     دق اللمد  

 هللا مو   ك  ي  ذنمهلل م ي  اتهنلم  دم  قدهللشن المل ضيدنا  ال صدن ح المكمداو  ر الم
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 :الملخص

ضع ال لكن م  كم حك اج أ   ك ن  لت ه ه الهلل اذا يعك  ا  كهللهض  الت كضع الح ك  ن

 حكك اج ي ل ككن  الضاملككا ،ككم  ذ مكك ا يلككند   مككه   الضذككهىو  ،ككم  ا  ككا اللحكك  

و اح كث  كن 1121حتكى ككن ضم ات د 1122المتضذطو  كن ت يهللا الهلل اذكا يك  أش كضد 

د اذككا ات ككضاع ال لن  ككا المضيككضدا  ككم ي هقتككم الهلل اذككا  طل لككا ا تعككن هن  يل  ككا 

ي  ات ضاع ال لن  ا الكنيا  م الم هقكاو   اكط  يكضد ات كضاع يمتضى الحضض  ل  ا   

الم ككنخم  الت اككاو كمككن   اكك بال لن  ككا اككنلظ  ل  اللضايكك  الهل ل ككا المتما ككا  ككم الت

 اهت انلظ  ل  اللضايك  اللعك شا المتما كا  كم التحه كب  ال مكم ال كن    المل ك  

 . ي   ا ات ا،م  الح ا ق  مه  ال لن نا الهل ا  ا ذت هنم انذ ا   م

منيت الهلل اذا م ى إيك اء يقن  كا لكللل ال تكن ن اك   ي هقتكم الهلل اذكا  همكن 

أ كضاع  لن  كا   تمكم إلكى  211ح اج أ    ن  ح اج ي ل نو  خ صت الهلل اذكا اضيكضد 

و  لقكهلل  كن اذكت هللا  ط شقكا اك ا م حمب المهللا ال ي  ا لهلل اذا الم هقا من  ا  لن  ا 93

ا   ح   كن حمب يهلل ج الحضض   انل يضع إلى د اذكا أاكض اا  ضشت  م يم  الل  ن

 التم منيت   م ك   ا التح    الت ن، م  م اذت  اج  مب الحضض (  1112)ذمض  

    ل ك  21× 21م  كا امق كن   11اهلل اذا الغهنء ال لن م  م ات دمو اح ث  كن أخك  

ال لن  كا لن كضاع  م هقاو كمن  كن اذكت هللا  ط شقكا      ك  ل تلك ل م كى  مكلا ال ان كاال

  و إ،كن ا  إلكى اخك  يقكنط  211× 211المضيضداو  ان متمند م ى ي النا امق كن  

طضل ككا مم ككت م ككى يمككح ك ككم لم هقككا الهلل اذككا   لككس نمككهللاد من مككا اأذككمنء ات ككضاع 

لتككض    دل كك  (     ككم)ال لن  ككا المضيككضدا حمككب ا ذككن الل اككم العككن    ا ذككن الل مككم 

 .لن  ا المضيضدااأذمنء ات ضاع ال 

مم ت الهلل اذا م ى  ككن  امك  الت كضع الح كضع ال لكن م  كم الم هقكاو  التلك ل 

م ى أهن ات  ن   الع   اا  اتمعنب  الحعكن   التكم   مكض  كم الم هقكاو إ،كن ا 

إلى التل ل م كى ات كضاع المككهللدا  ال كند او   ض،ك ح الحنلكا التكم شضيكهلل   ككن ال لكنا 

ات كضاع  لل ل كا  اللعك شاو اح كث لكضحا   ايك  كل ك  لكلل يهللى  أث ه انللضايك  اله

ال لن  ا ات   ا ياك  ال مك    العكضكم  كم ي هقكا الهلل اذكاو انن،كن ا إلكى إخكتال 



 

 

 ك 

 

 يككضد ات ككضاع ال لن  ككا ل كك  ي هقككا يكك  حكك اج أ   كك ن  حكك اج ي ل ككن و  شلككضد  لككس 

 ه ات ككضاع تذككلنب طل ل ككا  اعكك شا لللككت د  اف هنيككنف  ككم طل لككا  يككضد  ا تعككن  هكك

 .  ال لن  ا

كع ت الهلل اذا أم الملب  م  يضد الت ضع الح ضع ال لن م  م ي هقا حك اج أ  

ح اج ي ل ن   لس انم ح اج أ    ن  يهلل   ل   ضع ح ضع  لكن م ي ت ُ  م ل  م   ن 

و أين انل مكلا ان ،ن ا الى اللضاي  الهل ل ا  ت  ا لهل لا الم هقا اأ كن يحم ا طل ل ا

الت ككضع الح ككضع  ت  ككا  ككهللهض  ات ا،ككم ال  ام ككا  ا تعككن   إ دادج ي ل ككن إلككى حكك ا

 . ات ضاع ال لن  ا الهل ل ا م ى حمنب ات ضاع الم   ما

أظككك ا الهلل اذككا أم حكك اج أ   كك ن  حكك اج ي ل ككن  تلكك د  ل  ككنف إلككى  ككهللهض  

 ككن  التكم اع ال لن  كا المضيكضدا  م ا أمهللاد ات ض ه ا ين  ظك ه الح ضع ال لن م  عالت ض

ي  مهللد ات ضاع المضيضدا  م الض ا الغ ا كا ك ك  حمكب  يقن  اف  خ صت اكن الهلل اذا

 الهلل اذنا المناقاو  م  ل ش ب الت لل إلى ه ا ال هك  المحكهللق انلم كنطق الح ي كا  كم

 .ي هقتم الهلل اذا ا ن ا   م   مه   النيا
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Abstract: 

 

This study has addressed the problem of the deterioration in plant 

biodiversity in Um-Safa and Jibya Forests which are located within 

Palestine’s central mountains chain and within the Mediterranean 

environment. The study period was from September 2011 to December 

2012. Furthermore, the study has addressed the types of plants existed in 

the study areas as well as their expansion nature, and it also aimed at 

recognizing the availability of several significant plant types within the 

study area, as well as connecting between the availability of plant types 

and the natural factors and conditions which are represented in climate 

change and soil. Moreover, the study has also linked between plant types 

and the human factors and conditions which are represented in logging, 

overgrazing, early grazing, fires, cutting medicinal plants, as well as the 

Israeli occupation and land ownership. 

 

The study has compared between some findings with regards to the 

study areas which are Um-Safa and Jibya forests. It has concluded that 

there are 104 types of plants belonging to 36 plant families. Braun-

Blanquet's method was used for collecting and analyzing samples 

according to the plant availability scale and with reference to Abu-

Samour’s study (2005) on the manner of using differential analysis in 

extracting the availability rates which addressed the vegetation in Jordan, 

as 20 samples (10 m × 10 m) were taken for study area. In addition, 

Ronkier’s method was used for recognizing plant density ratio of the 

available plants types, using squares of 100m × 100 m as well as taking 

longitudinal sections for conducting a comprehensive survey of the study 

area for the purpose of preparing a list of available plant types according 



 

 

   

 

to their common Arabic names and the scientific (Latin) names aiming at 

providing a guide to include the names of the available plant types.  

 

The study aimed at realizing the reality of plant biodiversity in the 

study area, introducing the main trees, shrubs, and grasses growing in the 

area, recognizing the endangered and rare types of plants, as well as 

clarifying the condition of plants and the impact of human and natural 

factors on them. For example, it has been noted that there is a great 

deterioration in some genuine plant types in the study area such as spiny 

hawthorn, as well as the variance in the availability of plant types 

between each of Um-Safa and Jibya forests which is due to natural and 

human factors which played a significant role in the availability and 

expansion of such plant types. 

  

The study has revealed that the reasons for the existence of plant 

biodiversity vary between Um-Safa and Jibya forests. The plant 

biodiversity in Um-Safa forest refers to the fact that the area is a nature 

reserve; whereas the plant biodiversity in Jibya forest is resulted from the 

deterioration in the agricultural areas and the spread of natural plant types 

on the account of the cultivated types.   

 

The study indicated that Um-Safa and Jibya forests actually 

encounter a decline in the plant biodiversity due to the lack of plant types 

in such areas, which the study has found, in comparison with the number 

of plant types in the West Bank at large according to the previous studies. 

Therefore, attention should be paid to this danger affecting the forests 

within the study area and in Palestine in general. 
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 األولالفصل 

 المنهجية ومنطقة الدراسة1. 

 :مقدمة1.1.

مةود  البحية  يكةك   الفلسةطيني  عناصر النظم البيئية  مكونات يعتبر الغطاء النباتي من أهم 

سب  العيش لإلنسةا  والحيةوا  سةواء مةن  أولي  تحققمن خالل ما يوفره من موا    للحياةاالقتصا ي 

يسةاع  فةي  قة  باتي فةي منةا ق ابةال فلسةطين الوسةط الننوع وفر التتو  غذاء و واء وكساء ومسكن

ومحة  أنظةةاد   الحيةة  علية  يعتبةةر مصة د عةةيش لك يةر مةةن الكا نةات وبنةةاء    التنميةة  المسةت ام تحقيةق 

واستقراد الحياة  وهذا ما تتصف ب  فلسةطين مةن تنةوع  ستيطا  البكريوسبب في اال  واهتمام البكر

بةري بحي  شكلت نقط  التقةاء   ل  ع ة عوام  منها الموقع الجغرافيويعو  ذلك إ  حيوي نباتي ها  

ال سةط  ارد  وتفةاوت االدتفاعةات اخةتال  أشةكو  (آسيا وإفريقيا وأودبا)بين قادات العالم الق يم 

  فةةي تكةةك  أنةةواع التةةرف الماتلفةة  التةةي كةةا  لهةةا أ ةةروتنةةوع الصةةاود ارم  وواةةو  حفةةرة االنهةة ام  

  يئات المناخي  واختال  مع ل سقو  ارمطةاد و داةات الحةرادة وحركة  الريةا إضاف  إل  تع   الب

فالتنوع الحيوي لة   (.5  0212أديج) ك  هذه العوام  نتج عنها تنوع حيوي ها   في الك اف  والوفرة

تلةةك " انةة علةة  التنةةوع الحيةةوي   قةةاموا بتعريةةف  ك يةةر مةةن العلمةةاءو عةة ة تعريفةةات ومفةةاهيم متنوعةة  

علةةةة  دأسةةةةها   الواسةةةةع  مةةةةن الكا نةةةةات الحيةةةة  النباتيةةةة  والحيوانيةةةة  والكا نةةةةات ال قيقةةةة التكةةةةكيل  

عبةادة عةن  ةروة  بأنة التنةوع الحيةوي  (032  1111خلية )  عةر  و  (36  0212ارشرم".)اإلنسا 

  0226ود م) أمةةا. والنباتةةات والحيوانةةات  تحتةةوي علةة  الكا نةةات ال قيقةة  ارد  التةةيالحيةةاة علةة  

وكلما حافظنا علي  بقيت الحياة  ارد دأسمال الحياة عل  كوكب  بأن التنوع الحيوي  عتبرأ " (666

الغطةاء البيئية  بحية  يكةك   ارهمية التنوع الحيةوي فةي عة ة اتجاهةات منهةا  أهمي برز وت ."مستقرة 

غطاء النبةاتي  كما يساع  ال  لتوفير المسكن والغذاء للك ير من الكا نات الحي  إضاف  ا  بيئي ا  نظام يالنبات

يعمةة  علةة  ت بيةةت التربةة  وحمايتهةةا مةةن  و  الكربةةو  أكسةةي والتقليةة  مةةن  ةةاني  باركسةةجينبتزويةة نا 

 لإلنسةةا تةةوفير الغةةذاء االقتصةةا ي  للتنةةوع الحيةةوي تكمةةن فةةي  ارهميةة  أمةةا .االسةةتنزا  واالنجةةرا 

غيةر مباشةرة واسةتا ام  أو ةلتةوفير الوقةو  بطريقة  مباشةر إضةاف   النباتي  ارنواعوالحيوا  من كاف  

كمةةا   وارقةةالمالاكةةبي  فةةي صةناع  المالبةةق والةةود   ارليةةا اسةتا ام والبنةةاء  أعمةةالفةةي  ارخكةاف

ال قافية  فتتم ة  فةي  ارهمي  أما .وتوفر مص د دز  لإلنسا تستا م النباتات الطبي  والعطري  ك واء 

    (.3-4أ  0220اشتي  وااموس.)قي وأخالامالي   أهمي استا ام النباتات كرموز و ني  ولها 
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 :الدراسة مشكلة2.1. 

أم صةفا  *تة هود التنةوع الحيةوي النبةاتي فةي منطقتةي حةرا  البح  في  داس   مككل  تكمن

المنةا ق الحراية  إلة  ترااةع ك يةر مةن  وحرا  ايبيا  في محافظة  دام   والبيةرة  بحية  تتعةر 

وترااع مساح  المنةا ق الحراية  بسةبب تغيةر   اطر االن  ادالنباتات النا دة والمحمي  والمعرض  ل

ض  نم  استا ام ارداضي في هذه المنا ق المنةا ق تحطيب والتع ي عليها من قبة  سةكا  ها للوتعر 

لةبع  الحرا ةق للرعةي الجةا ر وتعرضةها  كذلكو  وسوء استا امها من قب  المتنزهينالمجاودة لها 

  وهذا يؤ ر عل  Pinus halepensis راي  م   الصنوبر الحلبي إل  هالك ارشجاد الحالتي تؤ ي 

  هةةذا قليلةة  االنتكةةادوالتةةي هةةي النباتةةات  المعمةةرة  ا مةة  الالةةرة والنةةا دة ك يةةر مةةن ارشةةجاد ونمةو 

مةن اةذودها وترااةع أعة ا ها  ات ةا تعر  النباتةات الطبية  الطبيعية  إلة  اال باإلضاف  إل  مككل  

  ومكةكل  قلة  ال داسةات واربحةا  فةي تة هود حةرا الملكي  الااص  في هذا النتيج  تفتت وان  ادها 

    .التنوع النباتي في منا ق ابال فلسطين الوسط  واله   من ذلك س  ال غرة في هذا الموضوع الهام

 

  :أهداف الدراسةأهمية و3.1.

   يةوي النبةاتيتنبع أهمي  ال داس  فةي أنهةا تحةاول تقة يم صةودة مفصةل  عةن حالة  التنةوع الح

حةرا  أم مةع التركيةز علة   للمنا ق الحراي  في الجزء اروس  من منطق  ابةال فلسةطين الوسةط  

حةةول هةةذا وال داسةةات فةةي البيانةةات واضةةحا  ومةةن المالحةةَّ أ ا هنةةاك نقصةةا   ايبيةةا حةةرا   صةةفا و

 :ته   ال داس  إل و.الموضوع

 .تي في منطق  ال داس ي النباوالتنوع الحي أسباف ونتا ج ت هودمعرف   -1 

تنةوع الحيةوي ر  وتجريةف علة  الحةا ر النكا ات البكري  من تحطيب وقلةع و  توضي -0 

 .النباتي

التعةر   كةذلكوفي منطق  ال داسة   المكه  الطبيعي  عل توضي  أهمي  التنوع الحيوي  -6 

 .قليل  االنتكادالطبي  النباتات  أهمي عل  

واتاةاذ التة ابير والطةر   باالنة  اد  المهة  ة و باتةات النةا دةالن أنةواععم  قا م  بجميةع  -4 

لألايةال القا مة  التةي سةتحتا  إلية  بالحفةا  عليهةا والوسا   المناسةب  حسةب  بيعة  المنطقة  

 .ك يرا مع زخم الحياة المستقبلي 

 

حليكي  مصكطلح أحكراأ وأحكراج فيما يستخدم السككا  الم. 2791اللفظ الصحيح حراج حسب المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، *

  .للتعبير ع  المنطقة الحرجية 
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 :الدراسة أسئلة4.1.

  :تي ارسئل  اآلاإلااب  عن ال داس   ههذتحاول 

 .؟ايبياحرا  النباتي في أحرا  أم صفا و ت هود التنوع الحيوي أسبافما هي   .1

  .؟في حياتنا أهميت ولقيم  التنوع الحيوي ما هو  ود الوعي البيئي ل ى السكا  المحليين  .0

 .؟ل ى سكا  المنطق   يسياحقيم  لتنوع الحيوي له   .6

 :الدراسة فرضيات5.1.

  :ل داس ي  لالفرضيات اآلت صياغ   تم

  .في منطق  ال داس  التنوع الحيوي من أهم أسباف ت هود النكا ات البكري   .1

 . ت  في حياتنالقيم  التنوع الحيوي وأهمين وعي بيئي ل ى السكا  المحلييال يوا   .0

  .المنطق  ل ى سكا  ي   وترفيهيسياح قيم  ل  التنوع الحيوي النباتي .6

 : الدراسة مبررات6.1.

 إ ةادوفةي  المنطقة  مةن منظةود بيئةي أهمي قل  ال داسات التفصيلي  التي بح ت في  أوغياف  

دة شةةؤو  ووزالكةةو  المنطقةة  مهمكةة  مةةن قبةة  وزادة الزداعةة   إضةةاف التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي  

لمنطقة  لطةر  بةرامج لتقوم ب داسةات  أ ووزادة السياح  الفلسطيني   والتي من المفتر   البيئ 

       . البيئي  وال قافي  واالقتصا ي  والسياحي  أهميتهاوسياسات تا م المنطق  وتلقي اللوء عل  

 :الدراسةحدود  7.1.

 :الح و  المكاني  -أ 

إال    ق سالسة  ابةال فلسةطين الوسةط امنةنباتي في اميةع ت هود التنوع الحيوي ال داس   

ضةمن  ايبيةاحةرا  صةفا و أملة  حةرا  عتركيةز تةم اللهةذا السةبب  حتا  لفترة زمنية  كبيةرة هذا ي أ 

 أم صةفا و عطةادةتةا وهما منطقتا  متجاودتا  يح هما مةن الكةر  قري  ح و  محافظ  دام   والبيرة

ر نظةام ومةن الكةمال قريتةا عجةول و يةر السةو ا  ومةن الجنةوف ومن الغرف قريتةا النبةي صةال  و ية

 (.    منطق  ال داس  ادخ)(1)  وهذا ما توضح  الااد   دقم قريتا برهام وكوبر
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 منطق  ال داس ( 1)خاد   دقم 

 

 :الح و  الزمني  -ف

 ار بيةةات ا   المتاحةة  م ةة ماتلةةف الوسةة اسةةتا امب 0210إلةة   1102 داسةة  المنطقةة  منةةذ  

ومعلومات تادياي  عن النباتةات الطبيعية  وبيانات  لأو ا اوصود والمعلومات سواء كانت خرا   و

     . ال داس في منطق  
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  :الدراسة وأدواتمناهج 8.1.

 
يسةتا م الةذي   المةنهج الوصةفي اإليلةاحيتعتم  هذه ال داس  عل  ع ة مناهج ومن ضمنها   

الةةذي يتنةةاول أيةة  معلومةةات عةةن منطقةة  المةةنهج التةةادياي طقةة  ال داسةة   واسةةتا ام فةةي وصةةف من

وتتبةع التطةودات التادياية  للمنطقة     إلة  اليةومالقةر  الماضةي عكةرينات الحرا  وتطودهةا منةذ 

  (الحالة   داسة )المةنهج المية اني ودص  المتغيرات من الماضةي إلة  الوقةت الحاضةر  واسةتا ام 

بحية  المربعةات   قةي ر هةي   داسة  التنةوع الحيةوي النبةاتيطر  التي تسةتا م لوأهم ار وات وال

تستعم  المربعات الحصاء ع   االنةواع النباتية  المواةو ة ومعرفة  نسةب  الك افة  والةوفرة  ويمكةن 

ففةةي   اخةةذ العينةةات بالطريقةة  العكةةوا ي   فيمةةا ياتلةةف حجةةم المربةةع حسةةب الغةةر  مةةن اسةةتعمال 

فيها ارسجاد والكجيرات وبصودة متنةا رة ومتباعة ة يمكةن اسةتا ام مربعةات ارداضي التي تنمو 

أو أك ةةر حسةةب الغةةر   وهنةةاك أنةةواع ك يةةرة مةةن المربعةةات  0م122كبيةةرة تصةة  مسةةاحتها الةة  

  ويعتبةر هةذا النةوع  مةن المربعةات   (List quadrat)مربةع القا مة  منها في هذه ال داسة  استا م

-14  1130وفةر وكلمنةتق) حات الصةغيرة ذات تعة   ارنةواع النباتية فل  ارنواع ل داس  المساأ

 method   Braunبالنكيةتبراو   م حسب  ريق  12×م12  وق  تم استا ام مربع القا م  ( 13

Blnaquet   وتم اعتما  م د  حلود النباتات للمقادن   مربع لك  منطق  ال داس  02حي  تم أخذ

فةن  لغطاءالنبةاتي فةي ارد   ل (0225أبةو سةمود) داسة   بوحسة مربعات لكة  منطقة  12ما بين 

   وبناء  عل  ذلةك0م1222و0م122استا ام مساح  العين  ل داس  الغطاء الكجري  تتراو  ما بين 

ونظرا  لطبيع  المنطق  وللتعبير عن حال  الغطاء النباتي في منطق    م12×م12تم استا ام مربعات 

هةي   وRounkiaer ريق  دونكير بحي  تم استا ام  م 122×م122ال داس  تم استا ام مربعات 

 12.5حلقة  نصف قطر كة   يكو  من خالل استا ام الحلقات بحي  ك اف استا ام  ر  احتساف ال

  وتسجي  في كم  ا رة وا ت النبت   وحسب مرة122ا بكك  عكوا ي في ك  عين  ويتم القا ه  سم

عةة   = ع ص)و( الك افةة = ك ) حيةة  ( 122× ع ك / صع = ك )حسةةب الك افةة  ا لةة  التاليةة  تالمع

أبةو سةمود )  ( العة   الكلةي للة وا ر فةي العينة = ع ك )و ( ال وا ر الصغيرة التي وا  فيها العكب 

وتةم اسةتا ام   مربعات أي مربعا  لكة  منطقة  4بحي  يكو  لك  منطق  ال داس    ( 112  0225

  قةةينةةات مةةن النباتةةات المتنوعةة  فةةي منطامةةع عكةةذلك و االسةةتبان  الااصةة  ب داسةة  الغطةةاء النبةةاتي

كةا  الهة   منهةا تغطية  وحصةر كافة  ارنةواع  Line Transect  عمة  مقةا ع نباتية  و  ال داس 

انطالقةةا  مةةن المركةةز بكةةك  النباتيةة  التةةي لةةم تظهةةر فةةي العينةةات الماتةةادة   بحيةة  أخةةذت المقةةا ع 

  نسةةب وتقةة ير  النباتيةة  ارنةةواعإحصةةاء و  ر قةة د ممكةةن مةةن منطقةة  ال داسةةشةةعاعي لتغطيةة  أكبةة

 كةذلكو  التة هود أ ت إلة  التةي ارسةبافاسةتا ام التصةوير والصةود الجوية  لفهةم تم و  حلودها

قا مة  عم  و لمعرف  سمك الترب   وعم  مقا ع للترب منا ق العينات تح ي  ل GPSاستا ام اهاز 
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النةةا دة   ارنةةواعللتعةةر  علةة   باإلضةةاف المواةةو ة فةةي منطقةة  ال داسةة   مفصةةل  بةةأنواع النباتةةات

 .والمحلي  IUCNوالمحمي  حسب القا م  الحمراء العالمي   واالنقرا والمه  ة بالت هود 

 الةذين يسةكنو  بةالقرف مةن  ة والبة وامةع سةكا  المنطقة  والرعةشاصةي   مقةابالت تنفيةذتم و   

التركيةز علة  و وع الحيةوي النبةاتي من أا  معرف  م ى تأ ير السكا  المحليةين علة  التنة  المنطق 

 المصةةةا دو البيانةةةاتيتم معالجةةة  هةةةذه وسةةة  المالحظةةة  الكاصةةةي  مةةةن خةةةالل الزيةةةادات المي انيةةة 

  الصةناعي  وارقمةادومن الصود الجوي   امعها من المي ا  والمكتب   التي سو  يتم  المعلوماتو

  الحاسةةوف الماتلفةة  باسةةتا ام بةةرامج  النباتيةةلمربعةةات والمقةةا ع ل اإلحصةةا ي المعالجةة   باسةةتا ام 

 .دسم الارا   من أا    ARC/GIS جغرافي نظم المعلومات البرامج و

 

  :معالجة بيانات الدراسة 9.1.

والعينات المأخوذة مةن منطقة  ال داسة  بواسةط  بةرامج الحاسةوف م ة   تتمت معالج  البيانا   

 ام برنةامج إع ا  خرا   لها  كما تةم اسةتامنطق  والودسم ح و     GISنظم المعلومات الجغرافي  

وإنتةا   والتي تم أخذها من العينات وتحويلها إل  ا اول   الرقمي  تلمعالج  البيانا  Excelاإلكس 

أشكال توضيحي  لنتا ج ال داسة   باإلضةاف  إلة  أ  العينةات النباتية  التةي كانةت تأخةذ نتيجة  المسة  

  دنة  العينة  مةع  لية  ارنةواع النباتية  المصةود والمفهةرسمقالالمي اني للمنطقة  كانةت تعطة  دقةم 

إضةاف  إلة    للتعر  عل  اسم النبت  العلمي وال  أي عا ل  تنتمي وفي أي الكهود من السةن  تزهةر

    .معرف  توزيعها الجغرافي   اخ  أداضي فلسطين التادياي  وحسب المنا ق النباتي  المواو ة

 :الدراسةصعوبات 10.1.

  ال داسةة منطقةة  التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي فةةي العلميةة  التةةي تناولةةت  واربحةةا ل داسةةات قلةة  ا  

ا  أ  اةزء إلة إضةاف    ذكرتهةا التي ق  ماذلك اليا بع  عملي  البح  عن المصا د والمرااع  واتل 

 .اإلسرا يلياالحتالل  إل ادةال تزال تتبع (صفا أمحرا  )منها 

 

  :الدراسات السابقة11.1.

لميكككككا اع)التنكككككوي الحيكككككو  والتنميكككككة المسكككككتدامة وال ككككك ا  (: 1222)األشكككككرمدراسكككككة 

  ناقكت هذه ال داس  التنوع الحيوي من منطلةق المةود  ارساسةي للحيةاة علة  واة  ارد (.وعربيا

وبينت ال داس  أ  أسباف ت هود التنوع الحيوي تكمن في الزيا ة السكاني  الها لة  وتسةادع النكةا ات 

اإلنسا  في تحقيق الرب  الما ي عل  حساف المواد  الطبيعي  وما فيها مةن تنةوع  يسعو  االقتصا ي 

ودكةزت ال داسة  علة  مفهةوم وحةال التنةوع الحيةوي   حيوي وما ينتج عن ذلك مةن خسةادة لإلنسةا 

ودبةةة  التنةةةوع الحيةةةوي بالتنميةةة  مةةةع وضةةةع   ومةةة ى اسةةةتغالل  وكيفيةةة  المحافظةةة  عليةةة  واسةةةت امت 
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أهميةة  النباتةةات  إلةة وأشةةادت ال داسةة   ,دلصةةيان  التنةةوع الحيةةوي مةةن التةة هو اسةةتراتيجيات  وليةة 

مةةن سةةكا  العةةالم % 22  حيةة  أ ,لعةةال  فةةي الةة ول الناميةة  والفقيةةرةدهةةا فةةي اووارعكةةاف البريةة  و 

تعتبرهةذه ال داسة  مراعةا  هامةا  ل داسة  التنةوع  .البرية  الطبيعية  يعتم و  في عالاهم علة  النباتةات

عام ولكةن دكةزت ال داسة  علة  اانةب اإل ةاد النظةري للتنةوع الحيةوي وسةر  اعة ا   الحيوي بكك 

 .وإحصا يات  و  دبطها بالعوام  الطبيعي  والبكري  التي تبين أسباف التنوع والوفرة

دراسككة المككوارد الحرجيككة فكك  (: 1222()أريككج)القككد   -معهككد األبحككات التطبيقيككة دراسككة 

ضةةمن التعريةةف بةةالمواد    ابةةات فةةي اللةةف  الغربيةة  بكةةك  عةةامتناولةةت هةةذه ال داسةة  الغ .فلسككطي 

تم اختيةاد غةابتين همةا غابة  وا ي القةف وغابة  القةر  مةن   الحراي  وضمن معايير ح  ها الباح و 

شةجرة الصةنوبر سةا  ة فةي  إلة  أ   ال داسة   داس  مقادن   حية  توصةلت وليككال  محافظ  الالي 

في غاب  وا ي القف  وسا ت نباتات أخرى في غاب  القر  نحو القيقب بينما سا  السرو   كلتا الغابتين

 (القنة ول)أ  غاب  القر  أصبحت غاب  ماتلط  مع ك رة واو  نبات إل   وتوصلت ال داس. والبلو 

Calicotome villosa    نتيج  لكو  بذود النبات مغطاة بما ة شمعي  تذوف بفع  الحةرادة عنة ما

لكن لةم تعتمة  ال داسة  علة  اسةلوف  .هذا النبات في الغاب  بانتكادمما يسم    تتعر  الغاب  للحريق

      .علمي واض  في  داس  المنطق  إضاف   إل  صغر حجم العين  مقادن  بمساح  منطق  ال داس 

تعتبةر هةذه ال داسة  . ف  جبال فلسكطي  الوسكط  األراض تدهور (: 1222)دراسة شركس  

وذلةك مةن خةالل مصةا دة   اإلسةرا يليفةي المنطقة  هةو االحةتالل  اضياردالمسؤول عن ت هود  أ 

وسةةيا ة النباتةةات غيةةر , ترااةةع وانةة  اد النباتةةات النةةا دة إلةة وهةةذا مةةا يةةؤ ي ,وتجريفهةةا  ارداضةةي

وهذا مؤشر عل  تة هود الغطةاء النبةاتي فةي   المستساغ  عل  حساف النباتات المستساغ  في المنطق 

حملت هذه ال داس  العام  البكري والمتم   في االحةتالل اإلسةرا يلي  .ط منطق  ابال فلسطين الوس

  .الزداعي  في فلسطينالجزء اركبر من أسباف ت هود ارداضي 

واقع الحراج والمحميات الطبيعيكة فك  الةكفة ال ربيكة ودورهكا فك  (: 2771)دراسة شقير  

الطبيعي  وما تحوي  من نظام حيوي مهةم  المحميات  أهمي تناولت ال داس  . تشجيع السياحة الداخلية

النباتية  التةي تنمةو فيهةا وتكةك   ارنواعكما لاص واقع الغابات والحرا  في اللف  الغربي  بتوضي  

صةفا النبةي صةال    أمالمحميةات فةي اللةف  الغربية  ومنهةا حةرا   أهةمالغطاء النباتي فيها  كما ذكةر 

  كمةا ا  و نية ا  ي تعتبةر منطقة  حراية  مؤهلة  لتكةو  متنزهةالواقع ضمن محافظ  دام   والبيةرة والتة

ال يعبر  .السياح  ال اخلي  و ودها االقتصا ي في التنمي  المست ام  للمنا ق المجاودة أهمي أشاد إل  

عنوا  ال داس  عن ملمونها وذلك للتطر  لسر  الك ير من المعلومات التادياية  والقلية  مةن  ةر  

 .ي مجال السياح اإلست ماد االقتصا ي ف
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 وعملةةت .دراسككة التنككوي الحيككو  النبككات  فكك  القنيطككر (: 1222) وآخككرو دراسككة األشككقر  

النباتي  التي تنمو في منطقة  القنيطةرة  بحية  تةم وصةف  بيعة  المنطقة   ارنواعال داس  عل  حصر 

النباتي  وتح ية   لألنواعالنباتي  فيها  وبينت ال داس  بع  الاصا ص البيئي   ارنواعووصف انتكاد 

ا  والة  انسة 122 إلة تنتمةي  ا  نباتية ا  نوعة 038واو   إل االقتصا ي   بحي  خلصت ال داس   أهميتها

تفتقر ال داسة  إلة  . في ال داسات السابق  للمنطق  إليهما اإلشادة  لم يتم عا ل  نباتي   ووا  نوعا 43

واع النباتي  وع م توضةي  أ وات ال داسة  بج اول ارنالتعليق عل  النتا ج بكك  واض  بحي  اكتفت 

   .و ر  امع العينات

تدهور ال طا  النبات  الطبيع  ف  السفوح الشرقية لجبال فلسطي  (: 1229)دراسة الهال   

للغطةاء النبةاتي  ا  واضةح ا  أ  هنةاك ترااعة إلة توصلت ال داس   .برية القد  حالة دراسية:الوسط  

للنكا ات البكري  السلبي  عل  البيئ  والتي تتم ة  فةي الرعةي الجةا ر  نتيج   الطبيعي في بري  الق س

عمليةةات الحفةةر  إلةة إضةةاف    عكةةوا يبكةةك   والمبكةةر والتحطيةةب والحرا ةةق والةةتالص مةةن النفايةةات 

إزالة  الغطةاء النبةاتي الطبيعةي  إلة وهةذا مةا يةؤ ي  ,الطةر  بغةر  زيةا ة دقعة  االسةتيطا وتوسيع 

وتةرك المنطقة  لسةيا ة النباتةات   ء علة  أنةواع نباتية  مهمة  ومفية ة وأصةيل واستنزا  الترب  والقلا

مةةع قلةة  ال داسةةات تعتبةةر مةةن ال داسةةات الهامةة  لمنطقةة  السةةفو  الكةةرقي   .اللةةادة والسةةام  وال خيلةة 

 .المتاصص  

اثر عمق التربة عل  النباتات الحولية فك  Kuitel and Noy-Meir (1986) :  راسة د 

واو  عالقة  قوية  مةابين عمةق التربة  و ةول النباتةات  إل توصلت ال داس  .لوسط  جبال فلسطي  ا

وتوصةلت ,م ةال علة  ذلةك  أوضة ( الحفةود)بحي  كا  نبات الكوفا  البري  إنتااهاوم ى   الحولي 

   .وع   البذود تز ا  بزيا ة عمق الترب  اإلزهاد أ  إل  ال داس 

 .األرد  طككا  النبككات  الطبيعكك  فكك  شككمال تككدهور التربككة وال: Sharkas(1994)دراسككة 

الكبيةر فةي ترااةع  ار ةرالمواشي لها  أع ا الرعي الجا ر والتحطيب وزيا ة  أ  إل توصلت ال داس  

النباتةةات قليلةة   المرتفعةة  و هةةود ارشةةجاد أعةة ا  وترااةةع  المنطقةة مسةةاحات الغابةةات والمراعةةي فةةي 

عةن اسةتا ام المةزادعين  التة هود نةاتج أسةباف أ   لةإتوصةلت ال داسة   و  اإلنتا االدتفاع ضعيف  

التةةي تسةةببت فةةي تةة هود خصةةا ص التربةة    اسةةتا ام الحرا ةة  العميقةة  إلةة  إضةةاف لزداعةة  المك فةة  ل

تعتبر ال داس  مراعةا   .ت هود الغطاء النباتي الطبيعي تي ب ودها تتسبب فيلو ا الكيميا ي  والفيزيا ي 

 .كري  في ت هود الترب  والغطاء النباتيهاما  في توضي  أ ر العوام  الب

 أشكجاراثر عامل االنحدار عل  تشككل Strenberg and Shoshany (2001) : دراسة  

 وأ هةرت,اافة  فةي فلسةطين  إلة ومقادنتها مةع منطقة  ذات  بيعة  شةب  اافة   ،المتوسط بيئة البحر

مةةع تةة ني معةة ل سةةقو    لسةةطينالنتةا ج الفةةرو  بةةين منحةة دات المرتفعةةات الكةةمالي   والجنوبية  مةةن ف
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االنتقالية   أوبحي  يتأ ر الغطاء النباتي في المنا ق شب  الجافة    ملم سنويا 422اق  من  إل  ارمطاد

 .بعام  االنح اد

الخصكككاال الطبوفرافيكككة و ت ثيرهكككا علككك  ال طكككا  النبكككات  فككك   : (1222) حمكككاد دراسكككة 

هةةذه اعتمةة ت   .عكك  بعككد االستشككعارو  GISنظككم المعلومككات الج رافيككة  باسككتخداممحافظككة نككابلس 

ال داس  عل  استعمال التقنيات الح ي   في تحلي  أ ر الاصا ص الطبوغرافي  في الغطةاء النبةاتي فةي 

فةةي قةة دة نظةةم المعلومةةات و قةة  توصةةلت هةةذه ال داسةة  للع يةة  مةةن النتةةا ج تم لةةت , افظةة  نةةابلقمح

 ,الطبوغرافية  وتأ يرهةا علة  الغطةاء النبةاتيفةي  داسة  الاصةا ص  عن بع واالستكعاد , الجغرافي 

  ,باالدتفةةاع عةةن مسةةتوى سةةط  البحةةرأ  الغطةةاء النبةةاتي يتةةأ ر ب داةة  كبيةةرة  إلةة  ال داسةة  خلصةةتو

يواة  فةي هةذه ال داسة  اسةتطرا  مبةالف فية  فةي فصة  المناقكة  ممةا   .السفو  اتجاهو دا  االنح اد و

  .يصعب تح ي  اهم النتا ج

تكدهور األراضك  الاراعيكة فك  جبكال فلسكطي  الوسكط  حالكة   (: 1220)شكمة  وأبك دراسة

البكةري  لمنطقة  والتةي تناولةت الاصةا ص الطبيعية  و.  دراسية لمنطقة شمال فرب محافظة رام هللا

هم فةةي تةة هود الطبيعيةة  التةةي تسةةاوالعوامةة  البكةةري  و, وخصةةا ص ارداضةةي الزداعيةة , اسةة ال د

تة هود فةي ترااةع و ا  كبيةر ا  ك ال داسة  أ  للعوامة  البكةري  أ ةرقة  توصةلت تلةوارداضي الزداعي   

واالقتصةةةا ي  لةةةألد   اإلنتااي القيمةةة  و  اإلد نظةةةام و, ارد ارداضةةةي الزداعيةةة  م ةةة  ملكيةةة  

 االقتصةةةةا ي  وو كةةةةذلك العوامةةةة  السياسةةةةي   الزداعيةةةة  ارد صةةةةيان  واستصةةةةال  و, الزداعيةةةة 

 داس  مهم  ولكن تعتبر ذات  .الترب  انجرا في  ا  واضح ا  أ ركما أ  للعوام  الطبيعي    االاتماعي و

منهجي  غير واضح  ولكن خة مت ال داسة  فةي توضةي  أ ةر العوامة  البكةري  فةي تة هود ارداضةي 

 .الزداعي  لمنطق  ال داس 

أثككر حرااككق ال ابككات علكك  وجككود الفسككفور   :(Kutiel & Shavir , 1989)دراسككة 

العكةبي   ارداضةيأ ةر الحريةق فةي  أ  إلة  ال داسة   أضافت. المتوسط والنيتروجي  ف  تربة البحر

مةن الطبقة   0سةم  4فةي سةمك %  20الكةجيرات يتسةبب فةي فقة ا  المةا ة العلةوي  بنحةو  وأداضةي

فر المتةةو  Pوالفسةةفود  Nالنيتةةرواين  وا  هنةةاك زيةةا ة ملحو ةة  فةةي عنصةةري  العلويةة  مةةن التربةة 

كةك  ملحةو   فةودا  مةا زا ت االيصةالي  الكهربا ية   وقاع ية  التربة  ب  كالكايتونات المذاب  في الترب 

   7.6مةن   PHمئةوي يغيةر نسةب     250تعر  الترب  للحر  علة   داة   أ كما   بع  حر  الترب 

ما يؤك  أهمي   ود  دا  حرادةفي الترب  المحروق      8.3إل محروق  الغير في الترب   فةي  النةاد ما

  . اصر الغذا ي  للنبات في الترب  الغني  بالموا  المع ني  والتي تعرضت للحر تح ي  كميات العن

. دراسة الواقع النبات  الحال  للمنطقة ال ربية فك  محافظكة حمكل (: 1229)نقوال  دراسة

ال داسة  بم ابة   داسة  مسةحي  للنباتةات البرية  فةي المنطقة  الغربية  مةن محافظة  حمةص   كانت هةذه
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البري وما يحتوي  ( الطبيعي)به    داس  الغطاء النباتي  0223-0226واقع  ما بين وخالل الفترة ال

ال داسة   تته   واو  هذا التنوع  وا هرالتي من تنوع حيوي  وما هي أهم المكاك  التي يوااهها و

اس   د. ذاء أو علف حيواني أو  واء عالايأهمي  ارنواع النباتي  المواو ة واستعماالتها الماتلف  كغ

مةا بةين واةو  التنةوع الحيةوي النبةاتي وواةو  التنةوع الحيةوي الحيةواني وأهمية   هام   رنهةا دبطةت

      . باالنقرا   تفاعلهما وحمايتهما من خطر االن  اد والته ي

السككطح علكك  النبككات الطبيعكك  فكك  منطقككة دراسككة أثككر المنككا  و(:  1222) امككد الحم دراسككة

و التكةوين الجيولةواي لمظةاهر , أشةكال  داسة   بوغرافية  السةط  و أهمية   نتعبر عةالتي و. الخليل

خصةةا ص المجتمةع النبةةاتي  و فةي منطقةة  الالية   الميةةاهوعناصةر المنةةا  و مصةا د   السةط  والتربةة 

, مةة ى تةةأ ير اإلنسةةا  علةة  الغطةةاء النبةةاتي الطبيعةةياالقتصةةا ي  للنباتةةات الطبيعيةة  و وتح يةة  القيمةة 

لعوامةة  المةةؤ رة علةة  الغطةةاء النبةةاتي فةةي المنطقةة   وهةةي العوامةة  الطبيعيةة  وتناولةةت ال داسةة  أبةةرز ا

التةي تتم ة  فةي والعوامة  البكةري  و, عةن سةط  البحةر واالدتفةاعوالمتم ل  بعناصر المنةا   والتربة  

تعتبةر مةن  .والرعي والتحطيب و الزداع  الحقلي  علة  حسةاف المراعةي الطبيعية , الزحف العمراني

لة  التةي تناولةت أ ةر العوامة  الطبيعة  علة  الغطةاء النبةاتي وخلصةت بنتةا ج هامة  عةن ال داسات القلي

 .الحياة النباتي  في منطق  ال داس 

تناولت  .أهميته وطرق المحافظة عليه: التنوي الحيو   (:1221)دراسة أشتية و جامو   

وع الحيةةوي حيةة  عرفةةت التنةة  هةةذه ال داسةة  مواضةةيع هامةة  باصةةوص التنةةوع الحيةةوي فةةي فلسةةطين

كما تناولةت ال داسة  حالة  , ومستويات  وأهميت  و ر  حمايت  والحفا  علي  من ارخطاد التي ته  ه 

مةع مناقكة    التنوع الحيوي في فلسطين في وقتها الحاضر و ود المحميات الطبيعي  في الحفا  علية 

سةةات الفلسةةطيني  التةةي تعتبةةر مةةن أول ال دا .وتنميةة  التنةةوع الحيةةوي فةةي فلسةةطين أهةةم مراحةة  تطةةوير

  .تناولت التنوع الحيوي وتعريف  بكك  مبس 

 .مميككاات النبككات الطبيعكك  فكك  جبككل عبككد العايككا  (:1222)دراسككة حككاج موسكك  وبركككود  

  بحية  تةم امةع فةي سةودي  معرف  مميزات النبات الطبيعي في اب  عب  العزيةز إل عم ت ال داس  

وصةنفت  0220-0221ع ماتلف من الجب  وخةالل عةامي موق 32عين  نباتي  تم مكاه تها في  122

عةن  ال داسة   النباتية  حسةب موسةوعات نباتية  ماتصة  فةي هةذا المنطقة  النباتية   ونةتج ارنةواعهذه 

نباتية  فةي ابة  عبة   أنةواع 422بينت واةو  كما  النباتي  المواو ة في الجب   و بارنواعقا م   إع ا 

 .نوعةا  نباتيةا  متو نةا  فةي سةودي  13مرة  كما وا  فةي المنطقة   رولنوعا  تسج  040العزيز ومنها 

  .تعتبر  داس  هام  في  داس  ارنواع النباتي  أضاف  إل  وضو  المنهجي  والنتا ج

أثر الحريق عل  ال طا  النبات  خاصة الحشااش فك     (Pelaez et al , 2003):دراسة   

من بعة  حة و  الحريةق تتميةز بانافةا  شة ي    ارول  شهرار أ  إل بحي  تكير النتا ج  ،األرجنتي 
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  كمةا يةؤ ر الحريةق بصةودة ماتلفة  علة  نمةو الحكا ش  أنواعفي مع ل ادتفاع الالرة ل ى بع  

لتأ ير الحريق والحيوانات  ا  هناك تكابه أ  إل ال داس   وتوصلت ال داس   منطق  النباتي   في ارنواع

البةذود  فةي أيلةا  ويةؤ ر إنتااهةاوفةرة و ؤ ر في نمو النباتات وبقا هةا ي أ الحريق  وبنمكا العاشب   

  بحية  يعتمة  علة  شة ة الحريةق  أ ةر الحريةق علة  النباتةات متغيةرا  ويعة    للنبةات ارولية والطال ع 

 .   والاصا ص المناخي  للمنطق  وحساسي  النبات للحريقتغير في الطبق  العليا من الترب و دا  ال

 –تصحر األراض  ف  السفوح الشكرقية لجبكال فلسكطي  الوسكط   (: 1222) دراسة محس

توصلت ال داس  إل  أ  التغيةرات المناخية  لهةا ا ةر  .دراسة مقارنة: حوض  واد  القلط واد  ال ار

في ترااةع إنتااية  الغطةاء النبةاتي الطبيعةي وك افتة    وفكة  الزداعة  البعلية  وانتكةاد النباتةات غيةر 

ما توصلت إل  أ  النكا ات البكري   السلبي  عملةت علة  تة هود البيئة   بحية  تم لةت المستساغ   ك

في الرعي الجا ر والمبكر والتحطيب وتلوي  المنطق  بالمالفات الصلب   ك  ذلةك سةاع  علة  تعرية  

 داسة  ذات نتةةا ج . الفيزيا ية  والكيميا ية  ممةا يةؤ ي إلة  التصةحر اسةط  التربة  وتة هود خصا صةه

لكةةن دكةةزت علةة  أ ةةر التغيةةرات المناخيةة  فةةي ترااةةع الغطةةاء النبةةاتي بةة و  دصةة  للتغيةةرات هامةة  و

 .النماخي  في ال داس   اضاف   للتركيز عل  منطق  وا  القل  أك ر من وا  الغادخالل ال داس 

 :الةوابط الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة12.1.

 :مقدمة

العوامةة  والظةةرو  الطبيعيةة  التةةي تحةةي  وتعةةر  اللةةواب  الطبيعيةة  بمجمةة  الاصةةا ص و

كما   والترب  ومصا د المياه والغطاء النباتي منا  وايولواياعناصرال موقع اغرافي و بالمنطق  من

ذات الطابع البكري للمنطقة  والتةي تتم ة  فةي تةادي   تعر  اللواب  البكري  بالميزات والاصا ص

تعتبةر و    وخصا صةهم االاتماعية  واالقتصةا ي  وأع ا  السةكا االستيطا  البكري للمنطق  وتطوده

العوامة  الر يسة   أهةمالظرو  الطبيعي  في منطق  ال داس   وهي ضمن ابال فلسطين الوسةط  مةن 

الحيةاة  أشةكالا لتالق بيئ   بيعي  زاخرة بكةت  العوام  مع هلواو  التنوع الحيوي  بحي  تتماز  هذ

 :ومن هذه العوام  النباتي  والحيواني 

 

 

 :والطبوفرافيا الموقع-2

التةي   رة ضمن سلسل  ابال فلسطين الوسط تقع منطق  ال داس  شمال محافظ  دام   والبي

  بحية  تتكةو  المنطقة  مةن انوبةا   عالسةببئرحتة  منطقة   تمت  من انوف سه  مر  بن عةامر شةماال  

تتميةةز سةةفو  هةةذه الجبةةال   ودام   والقةة س والاليةة  ابةةال منهةةا ويتلةة   الو يةةا و( تةةالل)جبةةالال

والتةي  ابال فلسطين الوسط  من الع ية  مةن الجبةالسلسل   وتتكك  .باالنح اد الت ديجي نحو الغرف
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ابال الق س ودام   بحي  يبلف  أهمهاومن ( م122-م522)عن سط  البحر ما بين  يتراو  إدتفاعها

    يصة  السةهول م ة  سةه  اللةبناع حتة  ويقة  اإلدتفة(م1213)إدتفاع أعل  قم  فيها ت  العاصةود 

 42 كم ومةن الجنةوف04  يكو  عرضها شماالو كم22الجنوف  إل ويص  إمت ا  المنطق  من الكمال 

  (.082 1111عاب  والوشاحي ) .كم

 :الجيولوجيا-1

  بحية  تتكةو  ابةال فلسةطين لغربي  واضةح  بصةفتها بيئة   بيعية تظهر ايولواي  اللف  ا

مع واو  اللحقيات وبع  االن فاعات علة   وال ال  ال انين العصرين م لسي الوسط  من صاود ك

إضةاف   ابةع  الرو ين ال اني بقات بازلتي   من العصر لسي   ويتال  هذه الطبقات الكمساحات صغيرة

وكةذلك يظهةر عليهةا الطيةات  ال  تكوين السهول ال اخلية  مةن اللحقيةات الرباعية  مةن العصةر الرابةع 

 بصةف  عامة   لسةي   وتتكةو  هةذه الطبقةات الصةاري  الكالجنةوف إلة   من الكمال جهالمت  عالص  وو

الخارطد   .والطدين الجيدري والادوان   األبدي الدوولومي  والحجدر السي د  من الحجر الجيري  و

ويتبةةةةع .(8999،02الددددوول  ارة التخطدددديط والت ددداون وز)،(022.222/8( )8991)الجيولوجيددد  

وهي   مجموع  دام   إل داس  الواقع  ضمن ابال فلسطين الوسط  التكوين الجيولواي لمنطق  ال 

الة لومايت مةع  أومن تعاقب الصاود الجيري   أساسيمجموع  تكم  التتابع الصاري المكو  بكك  

الكريتاسةي ار نة  والةذي  العصةر إلة عمرهةا  راعبحي  ي  (الطباشيري الجيري)  أوصار المادل 

ار نة   السةينومانيباإلضاف  الة  العصةر ( الحود)وبع  المادل يتكو  من صار كلسي  باشيري 

( المةةادل الحةةود)والةةذي يتكةةو  مةةن الحجةةر الكلسةةي اربةةي  و الةة لومايت والحجةةر الكلسةةي الرمةةا ي 

عابةةةةةةةة  ) ،(022.222/8( )8991)الخارطدددددددد  الجيولوجيدددددددد   .وبعةةةةةةةة  حبيبةةةةةةةةات الصةةةةةةةةوا 

   والجنةةوف إلةة تتجةة  مةةن الكةةمال  وتحتةةوي منطقةة  ال داسةة  علةة  صةة وع  (.108 1111والوشةاحي

كمةا أنهةا تتركةز فةي الجهة     ء الجنةوبيمةن الجةز أك رتتركز الص وع في الجزء الكمالي بكك  عام 

وهةةذا مةةا توضةةح   (. Arij,1996p43).الكةةرقي  ووسةة  اللةةف  الغربيةة   أك ةةر مةةن  الجهةة  الغربيةة  

 .الااد   الجيو لواي  لمنطق  ال داس ( 0)الااد   دقم 
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 الخارط  الجيولوجي  لمنطق  الورا  ( 0)الخارط  رقم 

 بالتارف( 022.222/8( )8991)الخارط  الجيولوجي   :الماور 
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 المياه  -2 

  فحية  والنبةاتالحيةوا   أو لإلنسا تعتبر المياه المص د الر يسي وعصب الحياة سواء كا  

ع ية ة ووفيةرة ولكةن  ميةاهذه البلة  مصةا د ما وا ت المياه وا ت الحياة واز هرت   ولق  مةن    هة

 :المصا د هذهمن   اإل ادةتكالبت علي  ع ة عوام  م   االحتالل وسوء االستا ام وقل  

 األمطارمياه   - أ

في فترة موسم  ارمطادومن خالل سقو    فلسطين في  مياهلوالتي تعتبر المص د الر يسي ل 

السةةفو  الغربيةة  والتةةي تتلقةة  كميةةات كبيةةرة مةةن  الكةةتاء وخاصةة  علةة  منطقةة  ال داسةة  الواقعةة  علةة 

 ةر كبيةر علة  ا تسةبب الجريةا  السةطحي والةذي لة  أممة سةنويا  ملةم  322تص  الة  حةوالي  ارمطاد

فةا  الجريةا  السةطحي  (622 1111 )  وحسةب عابة  والوشةاحيأنواعة واو  الغطاء النباتي بكةت  

ونةوع التربة  والطبقةات الصةاري  والغطةاء  ت سةتمراديإوش ة الهطول : يعتم  عل  ع ة عوام  منها 

فةةةي التةةةأ ير علةةة  الجريةةةا   ارقةةةوىالنبةةةاتي والتلةةةاديق   علمةةةا بةةةا  التلةةةاديق هةةةي العامةةة  

اللف  الغربي  وخاص  سلسل  الجبال الوسط  فن  الجريا  السطحي   بوغرافي وبناء عل  .السطحي

المتوس    وعلي  تقسةم اللةف  الغربية   لبحرباتجاه ا وغرباوالبحر الميت  ارد  نهر  إل يتج  شرقا 

منطقتي تصريف وهي الحو  الغربي والذي يتميز بمي   إل بناء عل  حرك  اريا  المياه السطحي  

عابةة  والوشةةاحي )اقةة  أمطةةادوالحةةو  الكةةرقي بميةة  اكبةةر ومعةة ل  عاليةة    أمطةةادومعةة ل  بسةةي  

الغربي  وهو حو  وا ي   السفو أو ي  أحوا تقع منطق  ال داس  ضمن اكبر  بينما (.620 1111

السةةاقط  عليةة  سةةنويا حةةوالي  ارمطةةاد  ويصةة  معةة ل (0كةةم661)سةةري ا الةةذي تبلةةف مسةةاحت  حةةوالي 

معة ل التصةريف لهةذا الةوا ي  أمةا  مليةو  متةر مكعةب( 151)يتهةا حةوالي بحي  تقة د كم( ملم322)

وحسةب  ميةزة (.620 1111ي عابة  والوشةاح)مليو  متر مكعةب فةي السةن  ( 21 1)فتق د بحوالي 

 .ا  تصريف اركبر ارو ي مساح  هي  اركبر ارو ي تكو   أ فان  ليق باللرودة (0222)

  المياه الجوفية -ب

 ن با إل وتسربها  ارمطادتعتبر مص د هام للمياه في اللف  الغربي    ونتيج  لسقو  مياه  

نات الجوفي   ومن  ةم تاةر  علة  شةك  في الازا أخرتكك  لنا مازو  ما ي ها   ومص د  ارد 

وبكةك  خةاص تقةع منطقة  ال داسة  علة  (. 100 0222 ميةزة)ية  اوف أبةادبواسةط  حفةر  أوعيو  

الما ية  ضةمن حة و  اللةف  الغربية   وتعةو   بقةات الماةزو   ارحةوا كبر أالحو  الغربي وهو 

  ويكةك  الحةو  (58 1110عبة  الهةا ي ) سةف ارالعصةر سةينوماني  إلة الما ي فةي هةذا الحةو  

( 0كةم1215)  فيما يغطةي الحةو  (التمسا )الغربي هي دولوايا وح ة واح ة تسم  حو  العواا 

العصةر  إلة لمجموعة  دام   التةي تعةو  (  الصةاود)من مساح  اللف  الغربي    ويعةو  ايولوايةا 
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  والوشةةاحي عابةة)الوحةة ات الصةةاري  الما يةة  فةةي الحةةو   أهةةممةةن  السةةينوماني والتةةودوني وهةةو

1111 612   .) 

 :المنا -4

  خاص  البيئ  ارد ر بيئات حياتي  عل  سط  العوام  التي توف أهمتع  عناصر المنا  من 

   ومةن الجة ير بالةذكرها المنا   بيع  الحياة النباتية النباتي  وتنوعها حي  تح   العوام  الطبيعي  ومن

وفتةرة  وأنواعهةاالنباتية  وتوزيعهةا حسةب العةا الت النباتية  المناخي  تتحكم في نكأة الحيةاة  ارقاليم أ 

شةمال يسو  منطق  ال داس  الواقع   حي   وينعانها وحت  وموتها والعو ة ب ودة حياة ا ي ة إزهادها

الجةةا   والةة اف محافظةة  دام   والبيةةرة منةا  البحةةر المتوسةة  المعتة ل المةةا ر الر ةةب شةتاء غةرف 

ابتة اء  مةن  ارمطةادفص  الكتاء التةي تجلةب  يالجوي  ف تأ ير المنافلات تحت  ها  ومع وقوعصيفا

فةي فصة  الصةيف  المرتفةع الجوي اللغ  تأ يرحت  نهاي  نيسا  وكما تقع تحت  ارولشهر تكرين 

تسةم   اختال  توزيع منةا ق اللةغ  الجةوي وحركة  الريةا  التةي إل الجا  والحاد وهذا ما يؤ ي 

  وفيمةةا يلةةي ارمطةةاداالتجاهةةات فةةي فصةة  الكةةتاء ممةةا يسةةبب سةةقو   بمةةرود كتةة  هوا يةة  مةةن شةةت 

 .(22  0221ال ويكات) عناصر المنا  لسلس  ابال فلسطين الوسط  ومن ضمنها منطق  ال داس 

 :األمطار-أ 

  لسةطين ومنطقة  ابةال فلسةطين الوسةط مصةا د الميةاه فةي ف أهةممةن  ارمطةادتع  

فتعتبةةر    بكةةري فةةي منةةا ق ماتلفةة  مةةن فلسةةطينلسةةبب فةةي العةةيش واالسةةتقراد ا فارمطةةاد

وكةذلك سةببا   ارمطةادسب  العةيش والتةو ن وهةي بة ودها تقةوم علة  ميةاه  أهمالزداع  من 

لمنةا ق وخاصة  ابةال فلسةطين لواو  النبات الطبيعي الفطةري وانتكةاده وتنوعة  فةي هةذه ا

كةتاء ابتة اء مةن فةي فصة  ال أمطادهةا  وبكك  عام تستقب  ابةال فلسةطين الوسةط  الوسط 

علة  المنافلةات الجوية  التةي تتكةو  علة   ارمطةاد  ويعتمة  سةقو  أيةاد إل  ارول نتكري

المتوسة  علة   ةول خة  السةاح  الفلسةطيني   وتتحةرك المنافلةات  اربةي شرقي البحر 

الكةمال  باتجةاهالجوي  تحت تأ ير اللةغ  الجةوي المةناف  المتمركةز فةو  ازيةرة قبةرص 

بجبةةال فلسةةطين   المتم ةةشةةمال ووسةة  فلسةةطين  إلةة   نصةةفها تقريبةةا بحيةة  يصةةالكةةرقي  

علة  المنحة دات الغربية  مةن  ارمطةادويتراو  معة ل سةقو    (4 1111الكامي )الوسط  

ومةةن  (33 1111عابةة  والوشةةاحي )ملةةم سةةنويا 322-522ابةةال فلسةةطين الوسةةط  مةةا بةةين 

  المنطق  المناخيفي تح ي   بيع  هو العام  الر يسي  ارمطادالج ير بالذكر أ  مع ل سقو  

وفيمةةةا يتعلةةق بموسةةم سةةةقو   .Zohary,1973)( معتمةة  وهةةولةةيق  داةةات الحةةرادة كمةةةا 

 اغرافية  فلسةطين -المفتوحة اامعة  القة س ) :وهةي ةال  فتةرات  إلة   ميقستيمكن  ارمطاد

1115 5-23). 
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المبكرة التي تسق  في فص  الاريف و ارمطادوهي ( الاريفي )المبكرة  ارمطاد - أ

 .ويعتم  عليها في زداع  البذود للمحاصي  الزداعي  ونجاحها المطري بالموسم 

والتةي تسةاع  الساقط  في فص  الكةتاء  ارمطادوهي ( الكتوي )الفصلي   ارمطاد - ف

 .النباتاتعل  نمو 

                                              التي تهط  في فص  الربيع قب  موع                ارمطادوهي ( الربيعي ) المتأخرة ارمطاد - ت

انةةي المحاصةةي    بحيةة  يسةةبب انحباسةةها ضةةعف المحاصةةي  الزداعيةة  الكةةتوي  

 السةن  التةي تحتةوي علة  الفتةرات الة ال  أ والصيفي  عل  ح  سواء  وبهذا نجة  

 .ةت ع  سن  مطير

 

توزيع  األمطار الشهري في محافظة رام هللا لعام 2010
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 (ملم)0212في محافظ  دام   والبيرة لعام  الكهري طادارم توزيع( 1)الكك 

 (بالتصرف (0212الفلسطيني   لإلحصاءالجهاز المركزي  إحصاءات مناخية:صدرالم

  ويتراو  ع   موسم إل  أخر ومن منطق  إل  أخرىياتلف ع   اريام الممطرة من 

الكةةةامي ) ا  يومةةة 32-42اريةةةام الممطةةةرة خةةةالل فصةةة  المطةةةر فةةةي القسةةةم اروسةةة   مةةةا بةةةين 

وهةةذا القسةةم الةةذي يتلةةمن منطقةة  ابةةال فلسةةطين الوسةةط   بكةةك  عةةام و منطقةة  (  5 1111

ال داسة  بكةك  خةةاص  أمةا بالنسةب  لكميةةات ارمطةاد السةةنوي  فتتركةز فةي  ال ةة  أشةهر وهةةي 

مةن مجمةوع ارمطةاد السةنوي   بحية  % 20كانو  ارول وكانو  ال اني وشبا  وتص  إلة  

ويهط  فةي شةهر كةانو  ال ةاني أعلة  نسةب  مةن % 04انو  ارول ما نسبت  يهط  في شهر ك

أمةا بةاقي % 02أما شةهر شةبا  فيهطة  خاللة  مةا نسةبت  % 08بين هذه ارشهر وهي حوالي 
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صةةال  % )6وكةةذلك نيسةةا  % 6وآذاد % 16وتكةةرين ال ةةاني % 2الكةةهود فتكةةرين ارول 

1184 622-620.)  

 الرطوبة  -ب  

  الكمسةي ونسةب  التباةر اإلشةعاعالتةي تتةأ ر بمعة الت   المناخية العناصةرتعتبر من 

الوسةط  الموااهة  لسةقو    ع منطق  ال داس  ضمن السفو  الغربية  لجبةال فلسةطينوومع وق

فا  مع ل الر وب  النسةبي  السةنوي يقة  باالتجةاه نحةو الكةر  والجنةوف  بينمةا تزية   المطر 

الكةةةةةةمال علةةةةةة   ةةةةةةول السةةةةةةاح  معةةةةةة الت الر وبةةةةةة  كلمةةةةةةا اتجهنةةةةةةا نحةةةةةةو الغةةةةةةرف و

فةي محافظة  دام    السنوي    ليص  مع ل الر وب  النسبي (60-1 0222الهالي)الفلسطيني

   .المتوس نسب  مابين باقي محافظات الو ن وذلك بسبب موقعها  أعل وهي   %22 إل 

معدل الرطوبة النسبية الشهرية لعام2010 في محافظة رام هللا
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  في محافظ  دام   )%(0212لعام  الكهري  مع ل الر وب  النسبي ( 0)الكك  

 (بالتصرف (0212الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   إحصاءات مناخية:صدرالم

 اإلشعاي الشمس -ج

 ارد  إلة تصة   التةيالطاق  اللو ي  والحرادية  أن  ( 0 0225عو  )وعرف   

الغةال  الجةوي الكمسي المص د الر يسي لطاق   اإلشعاع عاب  والوشاحيمن الكمق ويعتبر

الكمسةةي تبعةا للموقةةع الجغرافةةي وتبعةا لعةة   سةةاعات  اإلشةةعاعف وياتلة  والتغيةرات المناخيةة 

الكمسي فةي منطقة   لإلشعاعمحط    سجلتالسطوع الكمسي في اليوم   وعل  سبي  الم ال  

  فةي شةهر كةانو  ارول وذلةك 0م/ كيلةو وا  فةي السةاع   25 0إشعاعا  ق د بحوالي دام   

عابةة  والوشةةاحي )0م/و وا  فةةي السةةاع  كيلةة 10 2 إلةة  االشةةعاع وفةةي شةةهر حزيةةرا  ادتفةةع

1111 36-635.) 
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معدل االشعاع الشمسي الشهري في محافظة رام هللا 2010
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 (اليوم/ساع )0212في محافظ  دام   لعام  الكهري مع ل االشعاع الكمسي( 6)الكك  

 (بالتصرف (0212الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   إحصاءات مناخية:المصدر     

ب الفصول بحية  يعتبةر الكمسي عل  اختال  وتعاق اإلشعاعوبكك  عام تعتم  م ة 

 14 إل االنقالف الصيفي فترة يطول فيها النهاد ويقصر فيها اللي  حي  تص  ساعات النهاد 

الكمسةي فةي منطقة   اإلشةعاعساعات   وهذا مما يزية  مةن مة ة  12 إل ساع  وساعات اللي  

 .ال داس    كما يحص  عكس  في فترة االنقالف الكتوي 

 الحرار  -د

حرادة عنصرا هاما من عناصر المنا  بحي  تعتبةر عنصةرا مةؤ را تعتبر  داات ال

م   اللةغ  الجةوي والريةا  والتباةر والتكةا ف   وهةذا مةا  ارخرىفي باقي عناصر المنا  

يةةةؤ ر  بةةة وده علةةة  اوانةةةب الحيةةةاة البكةةةري  والحيوانيةةة  والنباتيةةة  ضةةةمن منطقةةة  اغرافيةةة  

ن سلسةل  ابةال فلسةطين الوسةط  بعة ة تتأ ر  داات الحرادة في منطقة  ال داسة  ضةم.معين 

بالنسةةب   أمةةاالموقةةع الجغرافةةي واالدتفةةاع عةةن سةةط  البحةةر وحركةة  الريةةا     أهمهةةاعوامةة  

مةةن المعةة ل فةةي  وأعلةة مةةن المعةة ل فةةي الكةةتاء  أ نةة لةة داات الحةةرادة الةة نيا والعليةةا  فهةةي 

سةةط  فةةي المعةة ل السةةنوي لةة داات الحةةرادة فةةي المرتفعةةات الجبليةة  الو أ الصةةيف  حيةة  

م عن سط  البحر 322مئوي في المنا ق التي يزي  ادتفاعها عن  111اللف  الغربي  يق  عن 

 (.36 1111عاب  والوشاحي )

  كمةةا تعةة   ادتفاعةةا لةة داات الحةةرادة ارشةةهرواشةة   أك ةةرفصةة  الصةةيف  أشةةهرتعةة   

ومة  وهةذا مةا يكةك  منظ  انافاضةا لة داات الحةرادة ارشةهرشة  أو أك رفص  الكتاء  أشهر

اسةتيعاف بيئة  اية ة النتكةاد ونمةو  مناخي  معت ل  في منطق  ال داس  مما يجعلهةا قةا دة علة 

  .  تنوع حيوي في تلك المنطق وهذا ما يوانباتي  ع ي ة   أنواع
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 (م)0212فةةةةي محافظةةةة  دام   لعةةةةام  الكةةةةهري  معةةةة ل  داةةةة  حةةةةرادة الهةةةةواء( 4)الكةةةةك 

 (بالتصرف (0212ي لإلحصاء الفلسطيني  الجهاز المركز  إحصاءات مناخية:المصدر

 التبخر -ه

التبار عملي  هامة  فةي تكةو  عناصةر المنةا   فيةؤ ر ويتةأ ر ببةاقي العناصةر بحية  

عة  ا لسةاعات  وأك ةرنهةادا  أ ةولمع الت التبار فةي فصةول الصةيف   لكونهةا  أعل تص  

وقة  الكةمق   وقتةا لسةطوع وارقة نهةادا  ارقصرسطوع الكمق وهذا بعكق فصول الكتاء 

شةهر حزيةرا  بحية  وصة  فةي   0212مع ل للتبار فةي محافظة  دام   لعةام  أعل وص  

 لإلحص اءز المرك زي االجه  (.ملةم 85 إلة   واقلها في شهر شبا  بحي  وصلت ملم 044 إل 

  (.0212الفلسطيني 

 :الة ط الجو  -و

المحةةي  تالةةع فلسةةطين صةةيفا لتةةأ ير مركةةز اللةةغ  الجةةوي المرتفةةع فةةي شةةمال  

المحيطيةةة   تالمةةةؤ را أمةةةام  وبهةةةذا يسةةة  الطريةةةق ( اللةةةغ  االوزودي المرتفةةةع) ار لسةةةي

البحري  القا م  من الجه  الغربي  للمنطق   فيسو  الجفةا  مةع هبةوف ديةا  شةمالي  وشةمالي  

شةةرقي  قاديةة    وفةةي فصةة  الكةةتاء يترااةةع مركةةز اللةةغ  االوزودي نحةةو الجنةةوف فتةةؤ ر 

حةةو  البحةةر المتوسةة  وخاصةة    الجويةة  القا مةة  مةةن الغةةرف علةةالمنافلةةات واللةةغو  

عل  سلسل  ابةال فلسةطين  ارمطادتي ب ودها تسبب سقو  لفلسطين حامل  معها الر وب  وا

 (.21 1115 اغرافي  فلسطين -اامع  الق س المفتوح )الوسط 

هوا ية  ماتلفة  المصةا د ممةا يسةبب عة م  جبهةاتوتتأ ر فلسطين فةي فصة  الكةتاء ب 

قاديةة  بةةاد ة وقطبيةة  شةةمالي   ابهةةاتاالسةةتقراد فةةي اروضةةاع المناخيةة  الكةةتوي   ومةةن هةةذه 



02 

 

 

المصةة د تةةؤ ي إلةة  تةة ني  داةةات الحةةرادة   وتعةة  المنافلةةات الجويةة  القا مةة  مةةن البحةةر 

  حية  تسةبب سةقو  رة في منةا  فلسةطين فةي فصة  الكةتاءالمتوس   من أهم العناصر المؤ 

وخاصة  سلسةل  ابةال  (114 0222 ميةزة )وابةال فلسةطين  ارمطاد الغزيرة عل  سواح 

 .فلسطين الوسط  وبارخص السفو  الغربي  الواقع  في موااه  سقو  المطر

 :الرياح - 

هبةوف ديةا  شةمالي  شةرقي  قادية  حةادة واافة   إلة تتعر  منطق  ال داسة  صةيفا  

الجفةا  علة  منطقة  ابةال قا م  من با ي  الكام وشب  الجزيرة العربي   وبهذا تز ا   رو  

لهبةوف ديةا  يومية  تسةم  نسةيم الوسةط    الكةمالي فلسطين الوسط   كما تتعر  المنطق  

اليابسة  ومنهةا  إلة البحر حي  تهب هذه الريا  نهادا في فص  الصةيف مةن البحةر المتوسة  

و يصة    ليابسة منطق  ابال فلسطين الوسط  بسبب اختال  اللغ  الجةوي مةابين المةاء وا

السةفو  الغربية  لجبةال فلسةطين الوسةط    حية  تعمة   إلة ( نسةيم البحةر)أ ير هذه الريةا  ت

 أمةا(.64  0223أبوشةم )عل  تلطيف   داات الحرادة وتزي  مةن د وبة  الهةواء فةي الجةو 

شتاء تقع منطق  ابال فلسةطين الوسةط  تحةت تةأ ير الريةا  الكةمالي  الغربية  والغربية  التةي 

ي متوسة   والتةي تقابلهةا الريةا  الكةمالي  الكةرقي  ذات المصة د القةادتهب من اه  البحةر ال

ودغم إختال  اتجاهةات الريةا  الصةيفي  التةي تهةب علة    وتكو  دياحها ااف  وحادة نسبيا

مةةةةةةن ديةةةةةةا  الكةةةةةةتاء والفصةةةةةةول  أك ةةةةةةرهبوبهةةةةةةا  بانتظةةةةةةامتتميةةةةةةز  أنهةةةةةةا إالفلسةةةةةةطين 

 (.114 0222 ميزة)االنتقالي 

 التربة-2 

 ايهةةةفوالتةةةي تنمةةةو  ارد لطبقةةة  العليةةةا غيةةةر المتماسةةةك  مةةةن سةةةط  التربةةة  هةةةي ا 

ابةةال فلسةةطين   الةةرغم مةةن صةةغر مسةةاح  وعلةة( 612 1111عابةة  والوشةةاحي )النباتةةات

  وذلةك بفعة  عة ة عوامة  مهمة  منهةا أنها تتميز بواو  أنواع ع ية ة مةن التةرف إالالوسط  

النكةا ات الحيوية  فةي تلةك  إلة  باإلضةاف والتلاديق والمنا  وعام  الزمن    ارمالصار 

 : الترف في منطق  ال داس  أنواع أهمالمنطق  ومن 

 الترب  الحمراء - أ

منةةا  البحةةر  إقلةةيموهةةي تربةة  حمةةراء تكونةةت فةةي ( السةةمق ) ا وهةةي تربةة  التيةةرادوز

 أبةو)وفي  رو  مناخي  ذات شتاء ما ر وصيف اةا    صلب المتوس  من صاود كلسي  

بني فةات    يواة  فية  كميةات قليلة  مةن  إل   لونها احمر ما   وهي ترب( 015 0225سمود 

   ويتةراو  سةمكها مةن الجيربا  الطيني  فقيرة نسبيا وهي غني  بالمو( ال بال)  العلوي  االمو

حمةا     أبةو) أكة ه  وهةذا مةا ( 602 1111 عابة  والوشةاحي)متر واحة  إل سنتمترات ع ت 
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غني  بالموا  الطيني  والغرينية  بحية  تحتةوي تقريبةا ترب   أ  التيرادوزافي  داست  ( 0224

 Abu  hammad,2004) دمة % 12 ين ومةا يقةادف % 66غرين وحوالي % 52عل  

p11).   ميت الصةلب    غس  صاود الحجةر الجيةري والة ولوعملي إل وتعو  نكأة هذه الترب

علة   ارمطةادميةاه بحية  تعمة    ارعلة العصر الكريتاسي  إل و التي تعو    ارمطادبمياه 

ذا مةةا والسةةيلكا  وهةة وارلمنيةةومكربونةةات الكالسةةيوم ويتركةةز فةةي التربةة  اكاسةةي  الح يةة   إذابةة 

وتصل  هذه الترب  لنمو النباتات البري  م   غابات البلو  الك يف    يكسبها اللو  البني المحمر

قليلةةةة   سةةةةفو الالتفةةةةا  واللوزيةةةةات علةةةة   العنةةةةب والزيتةةةةو  و وأشةةةةجادوزداعةةةة  القمةةةة   

  وهةةي التربةةة  التةةةي تغطةةي معظةةةم منطقةةة  (602-600  1111عابةةة  والوشةةةاحي )االنحةة اد

 .ال داس  الواقع  ضمن سلسل  ابال فلسطين الوسط 

 ترب  الرن زينا - ف

الر بة  وهةي تربة  غنية   ارقاليممن المادل في  أووتتكو  من صاود ايري   باشيري   

التربة   هةذه  يغلةب علة  (088 0225سةمود أبةو)النباتية  بالموا  العلوي  الناتجة  عةن تحلة  البقايةا 

( الة بال)سةمكا مةن التربة  الحمةراء وغنية  بةالموا  العلةوي   أك ةرالبني الفات   وهي  إل اللو  البني 

وفي  نسب  عالي  من الجير وتوا  هذه الترب  في المنا ق الجبلي  مرافق  للترب  الحمراء   وهي ليست 

بالنسةب  للنباتةات التةي تنمةو  أما  اء فيها وبسبب ادتفاع نسب  الجير  حبق المخصب  لع م مق دتها عل

-002 1111عابة  والوشةاحي )الفاكهة  والزيتةو  والعنةب  وأشةجادفيها  بيعيا  فهي غابةات البلةو  

 .  وتعتبر هذه الترب  قليل  الواو  في منطق  ال داس  (001

  ال طا  النبات -0

تنةةوع الغطةةاء النبةةاتي  وحباهةةا   بميةةزات  بيعيةة  ك يةةرة دغةةم تميةةزت فلسةةطين بكةةك  عةةام ب 

 أشةكالهاالتربة  والتلةاديق بةاختال   وأنةواعصغر مساحتها فق  تنوعت فيهةا التراكيةب الجيولواية  

ومصا د المياه وعناصةر المنةا  وكة  هةذه العوامة  تة اخلت مةع بعلةها لتكةك  بيئة   بيعية  خصةب  

واسةتقراده مةع  اإلنسا ترافق واو   أ بوفرة وتنوع  ومن المعرو  لواو  الغطاء النباتي الطبيعي 

واو  الغطاء النباتي  بجانب مصا د المياه بحي  تربطهما عالق   ر ي  و يق  منةذ نكةأة الحيةاة علة  

المنا ق في فلسةطين   بحية  شةك  الغطةاء  أخصبمن   وتع  سلسل  ابال فلسطين الوسط  ارد 

المكةةاه  الحلةةادي  التةةي تعكةةق  بيعةة  المنطقةة    وسةةمحت العوامةة   النبةةاتي الطبيعةةي مكةةه ا مةةن

الطبيعي  السابق  الذكر لواو  تنوع حيوي ها   فةي المنطقة  تم ة  فةي واةو  غابةات  بيعية  تحتةوي 

فكانةت مصة د غةذاء  اإلنسةا وحكا ش كةا  لهةا  ود مهةم فةي حيةاة  وأعكافوشجيرات  أشجادعل  

 .المنطق  هذهها منا ق ترفي  واستجمام  بيعي  في كون إل  إضاف  وإيواءو واء ودز  
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وكةا  داولةف مةن   نام البةاح يح  اهتمةصةغر المسةا دغةمالتنوع الحيوي الكبير  وق  ش   

حية  قةام بجولة  علمية  ( 1525-1526)من امةع العينةات النباتية  فةي فلسةطين مةا بةين عةامي  أوا  

نباتةات "ا والعرا  وامع مالحظات  فةي كتةاف  ويل   دس فيها النباتات الطبيعي  في فلسطين وسودي

 (1962)زوهةري  و  1941))قةام كة  مةن ايةف  وأيلةام  1255غرنوفيةوس عةام  ألف الذي " الكر 

 (.13 1115 اغرافي  فلسطين-اامع  الق س المفتوح )الحياة النباتي  في فلسطينب داس  

بكةةك  معمةةق  بحيةة  تةةم عملةةت هةةذه ال داسةةات علةة  تعريةةف النباتةةات وتصةةنيفها و داسةةتها   

التعر  عل  ع   من العا الت النباتي  الطبيعي  الكا ع  في فلسطين   ومنها العا ل  المركبة  والقرنية  

 باإلضةاف والنجيلي  والكفوي  والايمي  والصليبي    وغيرها الك يةر التةي سةتذكر الحقةا فةي ال داسة    

حية  تكةم  اللةف  نباتية    أقةاليم أدبع  إل طين بتقسيم فلس اهؤالء الباح ين والماتصين قامو أ  إل 

: ي تالكر  عل  النحو اآل إل وهي مرتب  من الغرف   اردبعمنا ق الجغرافي  النباتي  الغربي  عل  ال

البحةةر المتوسةة    وهةةو اكبةةر المنةةا ق ويكةةم  معظةةم مسةةاح  اللةةف  الغربيةة  ومنهةةا المرتفعةةات  إقلةةيم

 إقلةةيمالطةةوداني شةةرقا  ومةةن  ةةم االقلةةيم الصةةحراوي العربةةي  ةةم  نةةياإليرا واإلقلةةيمالجبليةة  الوسةةط    

تنةوع ها ة   إلة  أ ى اردبةعالتقاء المنا ق الجيونباتي   أ  إالالتغلغ  السو اني   ومع صغر المساح  

         (.   6 0226 وآخرو اشتي  )في الجماعات النباتي  ومكوناتها الماتلف  

 :البحر المتوسط  منطقة - أ

االقليم من شمال فلسطين حت  الجنوف   ويكم  معظم محافظات اللةف  الغربية  ومنهةا   يمت  هذا

س وبيةةت لحةةم الغربيةة    وكةةذلك السةةفو  الغربيةة  مةةن محافظةة  القةة   ابةةال نةةابلق و دام   مةةن الجهةة

بحية  يكةك  اكبةر  انوبهةا إلة قليم  بكةك   ةولي  مةن شةمال اللةف  الغربية  والالي    ويمت  هذا اال

وبكك  عةام يكةم  هةذا االقلةيم اميةع المنةا ق   ارخرى ارقاليمغربي  مقادن  مع   من اللف  المساح

  طقة  مةن مناليتةراو  ادتفةاع هةذه   و ملةم سةنويا   652عن  أمطادهاالفلسطيني  التي يزي  مع ل سقو  

مةع   وباصوب  سةهولها وسةفو  ابالهةا ارداضي هذه  وتمتاز م  فو  سط  البحر1222 إل م 622

 أشةجاد  حي  كانت المنطق  مسةتغل  زداعيةا قة يما وزدعةت فيهةا و وفرة الينابيع فيها أو يتهااريا  

الفاكهةةة  والزيتةةةو  والعنةةةب واللوزيةةةات والالةةةاد البعليةةة  والمرويةةة  والمحاصةةةي  الحقليةةة  الكةةةتوي  

  (.11 0220 هريمات)والصيفي  

  وبصةف  المتوس  بجانب ترب  الرنة زينابحر ال إقليمالحمراء هي الترب  التي تسو   وتعتبر الترب 

ي علةة  الغابةةات   والتةةي تحتةةوتمعةةات الغابةةات والكةةجيرات العاليةة عامةة  يسةةو  فةةي هةةذا االقلةةيم  مج

 Ceratonia والاةروف Pinus halepensis   ومةن هةذه االشةجاد الصةنوبر الحلبةيالصةنوبري 

siliqua والزعةةرود الكةةوكي Cratagegus aronia (02 0220 هريمةةات )   وحسةةب  داسةة

Zohary,1973) ) تلم اماعات نباتي  متو نة   أنهاالبحر المتوس   إقليمالصفات التي تميز  أهممن
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 إل وغيرها   وا  الجماعات الكجري  منها تتواا  عل  ادتفاعات ق  تص   الس د والبلو   أنواعمن 

الكةةر  والجنةةوف   وفةةي   إلةةكلمةةا اتجهنةةا  تتنةةاقص  وا  نباتاتهةةا  فةةو  مسةةتوى سةةط  البحةةرم1022

يظهر الغطةاء النبةاتي ضةمن شةري  ضةيق مةن الكةر  والجنةوف   ( الكفا)المنا ق المقادب  للسهوف 

من المكونةات الكةجري  فةي الغابةات  ا مة  % 52تكك    ارودا وا  االشجاد والكجيرات متساقط  

فهةي وافةرة  اإلقلةيمهةذا شةجيرات ومتسةلقات  أمةا (.3 0226 وآخةرو اشتي  )الالرة في هذا االقليم 

  أهمهةةةا  ومةةةن وعمةةةق التربةةة  ارمطةةةادالعةةة     وتاتلةةةف حسةةةب التلةةةاديق واالنحةةة اد وكميةةةات 

  ومن النباتات Asparagus aphylus  والهليو   Sarcopoterium spinosum (البال )النتش

  وكةةذلك الزعتةةر  Teucrium capitatum  والجعةة ة Salvia fruticosa  المرميةة المعمةةرة 

  ويلةم هةذا الغطةاء  Calicotome villosa  والقنة ول Coridothymus capitatus الفادسةي

من النباتات المعمرة والحولي  مةن النجيليةات والبقوليةات الكةوكي  التةي تواة  فةي هةذه  ارنواعالنباتي 

 (.02 0220هريمات)من الغطاء النباتي والتنوع الحيوي الطبيعي  ا  الغابات   وتكك  ازء

 :ةورانيالط – ةيرانياإل طقةلمنا - ب

 الغربية  مةن اراةزاء البحةر المتوسة   ويكةم  إقليمالكر  من  إل يتكو  من قطاع  ولي ضيق يقع 

القلةيم فةي هةذا ا ارمطةادبري  الق س والمنطق  الوسط  والكمالي  من صحراء النقب ويتراو  سةقو  

  ا االقلةةيم تربةة  السةةهوف الرما يةة فةةي هةةذبالنسةةب  للتربةة  يسةةو   أمةةا  ملةةم سةةنويا 622-152مةةا بةةين 

  وقةة  مةةا تواةة  فةةي هةةذا االقلةةيم اماعةةات شةةجري  سةةا  ة   زينا وتربةة  اللةةويق فةةي المنافلةةاتالرنةة 

وينمو  (.2 0226  وآخرو اشتي  )ويتكو  الغطاء النباتي الطبيعي من تككيالت شجري  قزمي  فقيرة 

عليهةا   ارم لة   ومةن المعمرة والكجيرات القصيرةولي  وفي هذا االقليم النباتات العكبي  والكوكي  الح

ات م ةةة  الكةةةعير البصةةةي  الةةة بيق والعنصةةة  والنجيليةةة–الكبةةةاد والمصةةةيص وشةةةوك البةةةا  والكةةةبر  

  ويلةةةم  هةةةذا االقلةةةيم منةةةا ق ايةةة ة للمراعةةةي الطبيعيةةة  فةةةي اللةةةف  الغربيةةة   وخاصةةة  والبقوليةةةات

 هريمةةات)صةةي  الحقليةة  وزداعةة  الزيتةةو  المنحةة دات الكةةرقي    وتقتصةةر الزداعةة  فيهةةا علةة  المحا

0220 02 .) 

 :ةالعربي -ةالصحراوي منطقةال - ج

يتكةك  هةذا االقلةيم مةن حةزام  ةولي ضةيق يمةر مةن انةوف شةر  محافظة  نةابلق حتة  يبةة أ 

شةةةر  بالتوسةةةع فةةةي انةةةوف محافظةةة  أديحةةةا والقةةة س  ةةةم بيةةةت لحةةةم والاليةةة    ويقةةةع هةةةذا االقلةةةيم  

يمتةةاز بمنةةا  اةةا  صةةحراوي أي شةةتاء قصةةير وصةةيف  ويةة  حةةاد   والطودانيةة  -المنطق االيرانيةة 

  ويكةةم  هةةذا االقلةةيم نحةةو نصةةف مسةةاح  فلسةةطين   وينحصةةر معةة ل (01 0220هريمةةات )واةةا  

ملةةم سةةنويا  بحيةة  تالةةو هةةذه المنطقةة  مةةن الزداعةة    والغطةةاء  152-52سةةقو  ارمطةةاد فيةة  مةةابين 

الينةابيع الموسةمي   وينحصةر واةو  االشةجاد فيهةا النباتي فيها نا د ويتوزع عل  شك  بقع في قيعا  



04 

 

 

  ويسو  في هذا االقليم  الترب  الحما ي  (2 0226اشتي  وآخرو  )  ا م  بالقرف من مصا د المياه ال

والرملي    وينمو في تلةك المنطقة  نباتةات م ة  السةوي  والةرتم والقطةف عنة  مجةادي الميةاه وتجمعهةا 

 (.01 0220هريمات )

  :السودان ت ل ل ال منطقة -د 

ي الكةرقي ضةمن الكةمال يمتة  مةن  القسةم  يوا  فةي اللةف  الغربية  علة  شةك  حةزام ضةيق   

الجانةب ويمةر فةي ويغطةي معظمهةا   أديحةا  ويتسع في الوسة   فةي محافظة  الجنوفحت  و ارغواد

 الصحراوي هذا االقليم بالمنا  الجا  تميز  وي  نابلق والق س وبيت لحم والالي من محافظالكرقي 

قليلةة  اةة ا   وتسةةو  فيةة  التربةة  الملحيةة   أمطةةاد  وبمعةة ل وبكةةتاء قصةةير وصةةيف  ويةة  حةةاد واةةا 

  ويوا  في هةذا االقلةيم نباتةات سةا  ة م ة  السة د رسوبي  المنقول   عن  مجادي الو يا  والواحاتوال

لمعمةرة السةا  ة م ة  النباتةات ا إلة  إضةاف الكوكي  والزقةوم  وبعة  نبةات العكةير  واركاسيا( النبق)

   اافةةة  وحةةةادة بيعةةة  صةةةحراوي تذا لمنطقةةة ا هعتبةةةر هةةةذتو (.00-01 0220 هريمةةةات)الينبةةةوت 

  قلةيم مةن صةفات مناخية  و بوغرافية ما يميةز هةذا اال وبسب  وتنحصر الزداع  في  ضمن الواحات

  (.2 0226 وآخرو اشتي  )في هذا االقليم  إالتنمو في  نباتات ال تنمو في فلسطين 

 

 :الخصاال البشرية لمنطقة الدراسة

 أم صفا قرية 

تقع  في الكمال الغربةي لمحافظة  دام   والبيةرة وهةي قرية  ( كفر إشوع)كانت تسم  ق يما 

نسةم  امةيعهم  مةةن المسةلمين  وتعتبةر أدا ي زداعيةة  ( 050) 1131صةغيرة بلةف عة   سةةكانها عةام 

 ونمةا   بأشةجاد ( 852)  زدعوا من أدضهم حوالي ويك ر فيها زداع  الزيتو   حي  إ  أهالي القري

م دسة  بعة    ونم   وأنكةئت فيهةا أول 4286الزيتو  أي ما يعا ل دبع مساح  أداضي القري  البالغ  

 0226أبةةو حجةةر)    أمةةا اليةةوم فيواةة  فيهةةا م دسةة  أم صةةفا ارساسةةي  الماتلطةة  1148النكبةة  عةةام 

 411 .) 

 قرية جيبيا

لكةةمال الغربةةي لمحافظةة  دام   والبيةةرة  وتبعةة  عةةن م ينةة  دام   قريةة  صةةغيرة تقةةع فةةي ا 

كةم  وترتفةع عةن سةط   4 4كم  ويربطها بةالطريق الر يسةي  ريةق فرعةي يصة   ولة   13حوالي 

 ونما   وتحي  بها أداضةي كةوبر مةن الجنةوف  1333وتبلف مساح  أداضيها   ترم331البحر حوالي 

نسةم    30بحةوالي  1100قة د عة   سةكانها عةام مةن الكةر    والغرف وأم صفا من الكةمال وبرهةام

أبةو )نسةم   31ونتيج  للحرف انافة  عة   سةكانها الة  1132نسم   وفي عام  12 1145وفي عام 

بلف ع    1112  وحسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتع ا  (615  0226حجر
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وتعتبةر قرية  ايبيةا . نسةم  143ف ع   سكانها إلة  بل 0222نسم  وفي تع ا  عام  116سكا  القري   

ذات موقع ا ري يحتوي عل  برك محفودة في الصةار  ومة فن  وأساسةات وصةاود منحوتة   وتقةع 

عليهةا صةةلبا   وتحتةوي علة  أنقةةا  بلة ة ق يمة  وبقايةا أبنية   أعمة ة( مسةيا)إلة  الجنةوف منهةا خربة 

أبةةو )وقطةةع مةةن الفسيفسةةاء  معاصةةر ويج صةةهادوقواعةة  أعمةة ة خةةزا  منقةةود فةةي الصةةار   مالطيةة 

ويتلق  أبناء القري  تعلةيمهم فةي م دسة  برهةام وايبيةا ارساسةي  الماتلطة  التةي  (.615  0226حجر

 .(0211مقابل  مع عفان  ) 1135تأسست عام 

 قرية النب  صالح  

كةم 02ي تقع في الكمال الغربي مةن محافظة  دام   والبيةرة  وتبعة  عةن م ينة  دام   حةوال

م  وااء أص  التسمي  نسب  إل  نبي   صال   كما يبلف إامالي مساح  522وترتفع عن سط  البحر 

 نما   وتحةي  بالقرية  عة ة قةرى كفةرعين مةن الكةمال و يةر نظةام مةن الجنةوف و يةر 0843أداضيها 

يقةادف  مةا 1132السو ا  وأم صفا من الكر  وبيت ديما من الغرف  ووص  ع   سكا  القري  عام 

نسم    540ليص  إل   0222وبلف ع   سكا  القري  في عام(. 410  0226أبو حجر)نسم   ( 121)

وعملت سلطات االحتالل اإلسرا يلي عل  مصا دة ازء من أداضي القري  وأقامت عليها  مستو ن  

   باإلضةاف  إلة  السةيطرة التامة  علة  عيةو  المةاء التةي تقةع فةي أداضةي القرية 1122حلميش عةام 

مةةن التوسةةع   وأهمهةةا عةةين الكلبةة  وعةةين الجةةرف وعةةين وا ديةةا   كمةةا حةة ت السياسةةات اإلسةةرا يلي

ويتلقةة  أبنةةاء القريةة   (.44  0222عةةراد)العمرانةةي للقريةة  نتيجةة  محاصةةرتها مةةن الجنةةوف والكةةر  

 022وتلةةم اليةةوم  0226تعلةةيمهم فةةي م دسةة  النبةةي صةةال  ارساسةةي  الماتلطةة  والتةةي تأسسةةت عةةام 

 (. 0211مقابل  مع التميمي ) و الب   الب 

 

  0211ع   سكا  ومساح  منطق  ال داس  لمنتصف عام ( 1)ا ول دقم 

 المساحة عدد السكا  اسم التجمع

 0843 510 النبي صال 

 4286 321 أم صفا

 1333 134 ايبيا

 بتصر ( 0211)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
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 0222المأهول  وارسر لمنطق  ال داس  لعام  ع   المساكن( 0)ا ول دقم 

 عدد األسر عدد المساك  الم هولة  اسم التجمع

 11 83 النبي صال 

 141 122 أم صفا

 03 04 ايبيا

  بتصر ( 0211)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 

 0221ع   المنكأت العامل  في كاف  القطاعات وع   المكتغلين فيها لعام ( 6)ا ول دقم 

 عدد المشت لي  عددالمنش ت العاملة اسم التجمع

 06 11 النبي صال 

 64 11 أم صفا

 2 4 ايبيا

 بتصر ( 0211)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 

  . 

 منظر عام لقري  النبي صال   (1)الصودة 

  الجه  الكرقي ( 15/4/0210)تصوير الباح    
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 :تعريف حدود الدراسة

ال داسة  حةرا  أم صةفا وحةرا  ايبيةا  وتعتبةر المنطقتةا  مةن المنةا ق النباتية   تلم منطقة 

 الهام  الواقع  ضمن محافظ  دام   والبيرة 

 .موقع منطق  ال داس  بالنسب  لمحافظ  دام   والبيرة( 6)وتبين الااد   
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 حراج أم صفا -2

  غربةي مةن محافظة  دام   والبيةرةفةي الجةزء الكةمالي ال (ال  النبي صة)صفا  أمتقع حرا  

تبلةف مسةاحتها والتةي كانةت صفا والنبي صال  وهةي منطقة  حراية   بيعية   أمقريتي  أداضيعل  و

  وقةة  تةةم تجهيزهةةا بمرافةةق سةةياحي  منةةذ حكةةم اإلسةةرا يلي لسةةلط  حمايةة  الطبيعةة   تابعةة   نةةمو  1122

مقاعة   ميةاه للكةرف  وشةملت المرافةق  ودات ميةاه   1132ي  قب  عام لللف  الغرب ارد ني المملك  

السلطات الماتلف  عملت وبكك   ا م علة  تعيةين  أ للطهي والكواء  كما  وأماكنللجلوس و اوالت 

فقة  الحةرا  لكن نتيج  العبة  والتاريةب  (.00 1110شقير)نذ زمن االنت اف البريطاني حادس لها م

  .واميع الا مات القا م  في  اغلبي  المرافق العام 

 (266)البالغةة   تقةةوم  مسةةاح  الحةةرا  (0221) الفلسةةطيني  وحسةةب سةةجالت وزادة الزداعةة 

منةا ق  تقةع علة  ا   ونمة 332 إلة النبةي صةال  والتةي تصة   أداضةيعلة  والتي يقع معظمهةا  ا   ونم

 ا   ونمة 33صةفا   أم أداضةيفيمةا تبلةف مسةاح  الحةرا  الواقعة  علة    تسم  خل  ال علب وعةين عةامر

  وتةم تكةجير المنطقة  فةي ارداضةيكيفي  تقسةيم  (4) الج ول ويبين   وتقع في منطق  عين الكوابيش

  وهةةذا مةةا سةةم  للبريطةةانيين فةةي ب ايةة  محةة و ة قبيةة  االنتةة اف البريطةةاني ضةةمن منةةا ق ارمةةرب ايةة  

وع فةي تكةجيرها بكةك  كةرالمحليةين وال أصةحابهامةن  ارداضيالقر  الماضي بمصا دة عكرينات 

نسب  ( النبي صال  أحراش)باسم  ارد نيومع توالي الحكومات عرفت في فترة الحكم   ومنظم واسع

 . التي يقوم عليها الحرا  ارداضيلملكي  

  

 .(النبي صال )صفا  أم لمنطق  حرا تفاصي  المساح   (4 )ا ول

 الملكية المساحة القطعة الحوض الموقع القرية

  المملك  ارد ني 601 45 6 خل  ال علب ال النبي ص

  المملك  ارد ني 02 43 6 خل  ال علب النبي صال 

  المملك  ارد ني 608 151 0 عين  عامر النبي صال 

  المملك  ارد ني 13 18 0 عين الكوابيش أم صفا

  المملك  ارد ني 52 312 0 عين الكوابيش أم صفا

 بالتصر  (0221  لفلسطيني ا وزادة الزداع : )المص د
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 :صفا أمالخصاال الطبيعية لحراج 

تقةةع المنطقةة  ضةةمن سلسةةل  ابةةال فلسةةطين الوسةةط   علةة  منطقةة  مرتفعةة  عةةن مةةا حولهةةا  ويتةةراو  

ملةم تقريبةا   322  إلة السةنوي  ارمطادويص  مع ل   م عن سط  البحر 352-322مابين  ادتفاعها

 ب  باد ة شتاء  وااف  ربي  لجبال فلسطين الوسط   تعتبر منطق  دكما هو الحال بالنسب  للسفو  الغ

نمةو تةي ت  الالصةنوبر أشجاد  م  لنمو االشجاد خاص  ال  مما يسم  لواو  بيئ   بيعي  محادة صيفا

نتيجة  ( ال بال)الغني  بالموا  العلوي  ( االتيرادوز)سو ها الترب  الحمراء تفي المنا ق التي  وتنتكر

  . المناخي   هذه الظرو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توض  المنظر العام لحرا  أم صفا( 0)صودة دقم 

 الواجهة الجنوبية( 02/5/0280)تصوير الباحث 

 صفا  أمتشجير حراج 

  كةوابيشصفا تسةم  عةين ال أمتقع غرف قري  تم في زمن االنت اف البريطاني اختياد منطق  

  التكةجير فةي المنطقة   علة  الةرغم مةن واةو  حي  كانت نواة تأسةيق الحةرا  ونقطة  الب اية  لعملية

لزيتةو  والسالسة  ا أشةجادالة ال    هةذه  و مةن المنطقة  كانةت تسةتا م للزداعة  أ شواه  ت ل علة  

المنةا ق التةي تةم  تةم زداعة و .كه  الطبيعي والهوي  لقرى فلسطين  وهما يم ال  المالحجري  الق يم 

مةن نةوعي الصةنوبر غرسة   5222نحةو  إ خةالحي  تم   وبذود الصنوبر اختيادها للتكجير بأشجاد

 أنذاك خالل موسم المطرذلك    و Pinus canariensis والكودسي Pinus halepensis  الحلبي

 1221 إلة وصة   ارمطةادفي بل ة بيرزيت فن  معة ل  ارمطادسجالت  أشادتكما و 1108/1101

 زداعة  ملي  التكجير بكةك  واسةع وتك يةفتم الكروع بع ارمطاديوم   ونظرا لغزادة  41ملم خالل 
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والتةي لةم يةنج    ا ونمة 42غرس  فةي  12222ماتلف  من الصنوبر والسرو وبما يق د بحوالي  أنواع

علة   1160مكةت  عةام  إنكةاءتةم   وإنجاحهةااسةتمراد عملية  التكةجير  الك ير منهةا فةي النمةو  وبغية 

   وفةةي تقريةةر تةةم إعةة ا ه بتةةادي  ه اللحظةةحتةة  هةةذالحةةرا  ومةةا زالةةت آ ةةاده ما لةة  للعيةةا   أداضةةي

 أك ةر أ  إلة صةفا  أمبع  عملي  المس  التي شةملت منطقة  حةرا   مفا ها  خر  بنتيج ( 1162\0\0)

ويلية  %( 52)بنسةب   Pinus halepensis االشجاد مال م  للنمو في المنطق  هةو الصةنوبر الحلبةي

  ومن خالل هةذه المحةاوالت التةي %( 62)بنسب   Cupressus sempervirens  السرو اإليطالي

  وفةي مةن فلسةطين أخةرى أاةزاءتكةجير  إعةا ة باإلمكةا ن  أ أ بتتمت في زمن االنت اف البريطاني 

استمرت عمليات التكجير بالمنطق  وزا  االهتمام  1148لللف  الغربي  بع  عام  ارد نيزمن الحكم 

للراحةة  فةةي عهةة ه  ن بةةن  ةةالل زادهةةا الملةةك حسةةي أ حتةة    بهةةا كمنطقةة  حرايةة  ومتنةةزه  بيعةةي

   .الغابات في منطق  ابال فلسطين الوسط   من فلسةطين أفل   وهي تعتبر واح ة من واالستجمام

(Liphschitz&Biger, 2004)    

-1108صةةفا مةةابين عةةامي  أمملاةةص عةةن النكةةا  الزداعةةي لحةةرا  ال (5 )ويبةةين الجةة ول

1160. ( . (Liphschitz&Biger, 2004 

السككككككككككككككككككككككرو  الصنوبر الحلب   العدد الكل  لألشجار الماروعة مالموس

 العمود 

 1022 1522 شجرة 02422 1101\1108

 6402 03122 شجرة 66222 1161\1162

 12522 1122242 شجرة06813 1160\1161

 

 صفا  أمالوضع الحال  لحراج 

سلو صنف أو تفاقي ال  ونتيج  عل  اللف  الغربي  اإلسرا يلي م تمت السيطرة 1132بع  عام 

سيطرة كامل   تحت ع قالتي ت(  )ضمن منطق  كبقي  الغابات والمحميات الطبيعي   صفا  أمحرا  

المستو نات عليها كما حص   وإقام التصر  فيها ومن  م مصا دتها ل ول  الحتالل حت  يتسن  لها 

غ  العبري   لتعريف  ل  بالأما حاليا فعلقت لوح  عل  م خ  الحرا  وغيرها الك ير أبوغنيمفي اب  

كما كانت بطاق  تعريف ب ال  لغات العربي  واالنجليزي  والعبري    (واح  الكه  أحراش)باسم 

تم  أ  إل ومعلومات عنها  وخريط  توضيحي  للحر   وأنواعهااالشجاد  أسماءللتعر  عل  

لكي  ازء من أداضي حرا  عو  موي  ارول فترة االنتفاض  خالل 1183بع  عام  وإزالتهابها يتار

ابقين في عه  االنت اف ح  اللبا  السوأ  ارص ليبي  وهو اإل ديسيفايز بيك  إل  أم صفا 

  وتق د ملكيت  بحوالي فلسطيني أص وهم من  نسبا  أمن  ود ت  ارداضي  ويطالب بهذه البريطاني
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ضمن متنزه  هاستا اماقتراحات الوهناك    مفاوضات عل  شرعي  التملكخاضع  ل  ا   ونم 045

كري  السلبي  والتي كما يعاني حرا  أم صفا من النكا ات الب .(0211مقابل  مع التميمي )و ني 

  .ا الحقا  سيتم توضيحه

 

 0222صفا  أمحرا  محمي  لالجوي    (6)الصودة

 (.0211)ماتبر  ا رة الجغرافيا : المص د

 

 حراج النبات  ف  الواقع ال

تمتع بتنوع حيوي ي أم صفا حرا  أ تم مالحظ   لمنطق  ال داس    روليا من خالل الزيادات

 Quercus  السةن يا  Arbutus andrachne القطلب: اههمأنباتي  من  بأنواعنباتي زاخر يتم   

calliprinos الملةول    Quercus boissieri   البةري اراةاص Pyrus syriaca الاةروف  

Ceratonia siliqua لبةةي الصةةنوبر الح Pinus halepensis  الصةةنوبر الم مةةر Pinus 

pinneaالصنوبر الكنادي   Pinus canariensis   الةبطم الفلسةطيني Pistacia palaestina 

    السةريق Cratagegus aronia   الزعرودالكةوكي  Pistacia atlantica ار لسةي البطم 

Pistacia lentiscus  السرو العمو ي Cupressus sempervirens   القن ول  Calicotome 
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villosa  (الةةبال )  النةةتش Sarcopoterium spinosum (سةةلطا  الجبةة ) الياسةةمين البةةري 

Lonicera etrusca  (دومةةةةةةةي) زعتةةةةةةةر فادسةةةةةةةيCoridothymus capitatus   

 Teucrium  اعة ة Salvia fruticosa (شةجيرة)ميرامية   Foeniculum vulgareشةومر

capitatum .والمتسلقات والحكا ش وارعكافالشجاد والكجيرات والك ير من ا .   

  حراج جيبيا -1

 الخصاال الطبيعية 

عة  علة  تةالل مرتف فةي الجةزء الكةمالي الغربةي لمحافظة  دام   والبيةرة  و يقع حرا  ايبيا

القرية  مةع منطقة  الحةرا   رداضةيبحي  تق د المساح  الكلي    ضمن سلسل  ابال فلسطين الوسط 

فيمةةا تقةة د مسةةاح  الحةةرا    ( 0212الفلسةةطيني  لإلحصةةاءالجهةةاز المركةةزي )ا   ونمةة1333ي بحةةوال

السةنوي  ارمطادم عن سط  البحر  ويص  مع ل  325-352ويتراو  ادتفاعها مابين   ونما    540

و كما هو الحال بالنسب  للسفو  الغربي  لجبةال فلسةطين الوسةط   تعتبةر منطقة    ملم تقريبا322  إل 

اصة  واةو  بيئة   بيعية  مال مة  لنمةو االشةجاد خ  ممةا يسةم  باء  وااف  حادة صةيفاب  باد ة شتد 

الغنية  بةالموا  ( االتيةرادوز)فةي المنةا ق التةي تسةو ها التربة  الحمةراء  وتنتكةرنمةو تي ت  الالصنوبر

 .نتيج  الظرو  المناخي  ( ال بال)العلوي  

 

 .ق الصودة الجوي  للمنط(  4)الصودة       
 

 (.0211)ماتبر  ا رة الجغرافيا : المص د       
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 تشجير حراج جيبيا

تعتبر أداضي قري  ايبيةا مةن ارداضةي الجية ة للزداعة    وكمةا هةو الحةال فةي كافة  القةرى 

الفلسطيني  كا  أهةالي القرية  يعتاشةو  علة  محاصةيلهم الزداعية  سةواء محاصةي  موسةمي  رشةجاد 

ي  حقليةة  م ة  القمةة  والكةعير والبيكةة  والفةول التةةي كةا  أهةةالي القريةة  الزيتةو  واللوزيةةات أو محاصة

  وال تةةزال السالسةة  الحجريةة  الق يمةة  والمسةةا ب والطةةر  فتةةرة السةةبعينيات مةةا قبةة إلةة  يزدعونهةةا 

 زداعي  خصب   أ  ارد  كانت أدا ي الزداعي  وأشجاد الزيتو  ما ل  للعيا  حت  الساع  تبرهن 

شةجاد مأمود الحرا  زمةن الحكومة  ارد نية   بزداعة  ار النجاف دشي   قام حي   1122وبع  عام 

مقابل  )عل  ح و  ارداضي التي تعو  ملكيتها إل  عا لت   والصنوبر الحلبي  الحراي   خاص  السرو

 بيةا تعريةف وتل تبةين الهة   مةن زداعة  ارشةجادوالتةي (  5) انظةر الصةودة  (0211مع أبو زيةا  

 .أداضي العا ل 
 

 

 زداع  االشجاد الحراي  لتوضي  ح و  ملكي  ارداضي في قري  ايبيا( 5)الصودة 

 الجه  الغربي ( 1/5/0211)تصوير الباح  

شةتالها أرت بةذودها و كةونتيج  للعوام  الطبيعية  والبكةري  تكةا رت االشةجاد وامتة ت وانت 

الزداعية   ارداضةيلكبيةر وهجةر ا اإلهمالوساع  في ذلك  ايبيا قري  أداضيكبيرة من  ا  لتغطي نسب

االشجاد الحراية  خاصة  مةع تةوفر تربة  خصةب   هذهانتكاد  ارمر الذي أ ى إل  وع م استصالحها 
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منةا ق توزع نواة المنطق  الحراي   وت( حرش المعصرة)ومنا  مناسب لنموها  وتعتبر قرن   اوو  

قرنة   صةيا وحةو  البلة  ايبيةا و  اش ق من القري  ومنها منطق   قروع ة منا عل الك يف  ارشجاد 

       (.0211مقابل  مع عفان  ) شعب الكرم والقسط   القيسي

 الوضع الحال  لحراج جيبيا

سيطرة السةلط  الو نية  الفلسةطيني   كمةا يالةع الحةرا  لمراقبة   ا ةرة تالع قري  ايبيا ل 

حةول ملكية  الحةرا   رهةالياونظرا لحساسةي  الموقةف مةابين   لحرا  والمراعي في وزادة الزداع ا

تتعر  منطق  الحرا  أداضي  أ  وبما  المتابع  غير ح ي  ف  في الحفا  علي و ود وزادة الزداع  

تعرضت المنطق  الحراية  للحريةق   كما هاجها وعزلها عن بعليقام المالكين الج   بتسي  بيعحاليا  لل

 ارولفةي كةانو   وأخرهةا ضةردا   شة هاأوكةا   0222وعةام 0222 ال  مرات في عةام  تعم  ليال  الم

ونظمةوا بواب  ح ي ية  علة  مة خ  الحةرا   بتركيبعم  شباف القري  0211ومن ب اي  عام    0212

  بحية  تنةزهينالمحافظ  عل  النظاف  والسةالم  العامة  للمأهتموا بو  وارعيا الجمع  أيام فيال خول 

عةن المتنةزهين باالضةاف  إلة  ادشةا  المتنةزهين عم  الكباف عل  امةع المالفةات والنفايةات الناتجة  

 (.0211مقابل  مع عفان  ) للمنا ق ارمن  والمناسب  للراح  واالستجمام

 ف  الحراج  نبات واقع الال

زاخةرة بةالتنوع   تعتبةر المنطقة   ارولةيبع  زيادة منطق  ال داس  لع ة مرات ونتيج  المس  

  السةن يا  Arbutus andrachne القطلةب :  ماتلف  منهانباتي أنواعوذلك بواو  الحيوي النباتي 

Quercus calliprinos الاةةروف    Ceratonia siliqua الصةةنوبر الحلبةةي  Pinus 

halepensis البطم الفلسطيني   Pistacia palaestina  البطم ار لسةي Pistacia atlantica  

  السةرو العمةو ي Pistacia lentiscus   السةريق  Cratagegus aronia   الزعرودالكوكي

Cupressus sempervirens  القنةةة ول   Calicotome villosa  (الةةةبال )  النةةةتش 

Sarcopoterium spinosum (سةلطا  الجبة ) الياسةمين البةري Lonicera etrusca  زعتةر 

  Foeniculum vulgare  شةةةةومر Coridothymus capitatus (دومةةةةي)فادسةةةةي 

والك يةر مةن االشةجاد . Teucrium capitatum  اعة ة Salvia fruticosa (شةجيرة)ميرامية 

  باالضةةاف  إلةة  تالةة  هةةذه المنطقةة  التةةي تنمةةو فةةي والكةةجيرات وارعكةةاف والحكةةا ش والمتسةةلقات

ارشةةجاد الحرايةة  بعةة  ارشةةجاد المزدوعةة  والمواةةوة قةة يما  كةةو  المنطقةة   أدا ي زداعيةة  فةةي 

 .  صفا أمحرا   موقع  لحرا  ايبيا من ا  عام ا  منظر(  6)الصودة  تبين . السابق
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 منظرا  عاما  لحرا  ايبيا (  6)الصودة 

 الكمالي  الجه ( 18/2/0211)ح  تصوير البا
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظر  للتنوي الحيو  النبات . 1

 تمهيد:  

  معةةاني يعتبةر مصةطل  التنةةوع الحيةوي النبةةاتي مصةطلحا فلفاضةا  بحيةة  يحمة  فةةي  ياتة

ومةةا ية ود عليهةةا مةةن عوامة   بيعيةة  ونكةةا ات ( ارد )خفيةة  مرتبطة  بالجغرافيةةا  ا  امة   وأسةةراد

 أوحيوي   فواو  تنوع حيوي نباتي يعني التنوع في العوام  والظرو  التي تحةي  بالمنطقة  المعنية  

 .المرا   داستها

 :الحيو مفهوم التنوي . 2.1

ك التككيل  الواسع  من الكا نات الحية  النباتية  والحيوانية  تل "ان عل  التنوع الحيوي   يعر   

وق  عر  التنوع الحيوي بأنة  عبةادة  (36 أ0212ارشرم ) ".عل  دأسها اإلنسا   والكا نات ال قيق 

والنباتةةةةةةةات   عةةةةةةةن  ةةةةةةةروة الحيةةةةةةةاة علةةةةةةة  ارد  التةةةةةةةي تحتةةةةةةةوي علةةةةةةة  الكا نةةةةةةةات ال قيقةةةةةةة 

ر التنةةوع الحيةةوي دأسةةمال الحيةةاة علةة  كوكةةب عتبةةويمكةةن أ  ن"  (032 1111خليةة ).والحيوانةةات

الحيةوي بأنة  يعةر  التنةوع  (.666 0226ود م".)ارد  وكلما حافظنا علية  بقيةت الحيةاة مسةتقرة 

نواع من الكا نات الحية  التةي تعةيش فةي الكةرة اردضةي  و المصةنف  علة  سةلم مجموع  النماذ  و ار

 Silvert( ) 30  أ0212ارشةرم ) .النباتةةاتنهةا التةةي مو أكبرهةةا الكا نةات مةةن أصةغر ارنةةواع إلة  

2001.p2 )  في الجينةات  الحيوي  التنوع "هوف  1110أما تعريف إتفاقي  التنوع الحيوي ال ولي  عام

س و هي سةر الحيةاة التةي يظهةر أو يتبلةود فةي القةامو  رنواع و الكا نات الحي  ال قيق توزيعها بين او

الحيةةاة  بم ابةة الحيةوي التنةةوع وبةةذلك يعتبةر  (DNA)م  النةةووي الةودا ي الكبيةةر الةذي يعةةر  بةالح

مهتمة  ومع إختال  تعريف التنوع الحيوي من قب  الجهات ال. (30  أ0212 ارشرم) "بجميع أبعا ها

التبةاين بةين الكا نةات "بأنة  التنوع الحيةوي  بتعريف(  IUCN)عل  البيئ   قام االتحا  العالمي للحفا 

ا د بما فيها البري  والما ي  والتكوينات البيئية  التةي هةي اةزء منهةا  وهةذا يكةم  الحي  من كاف  المص

  يعر  و. (06  0222مركز العم  التنموي ")التنوع  اخ  ارنواع وبين ارنواع وبين ارنظم  البيئي 

التنوع البيولواي عل  أن  التبياين الكلةي للحيةاة علة  سةط  ( "134-136  0222كاذلي والمرسيلا)

لكرة اردضي   او بمعنة  أخةر هةو تبةاين الكا نةات العلةوي  الحية  فةي كافة  الةنظم البيئية  اردضةي  ا

منها  بما يتلمنها التباين  اخ  النوع الواح  وبةين ارنةواع  ا  والما ي  والمركبات البيئي  التي تع  ازء

وبناء  علة   ." اتأو المود وبعلها البع  وبين ارنواع والنظم البيئي  بما في ذلك من تباين الجينات

مةةن أصةةغرها والتةةي تتم ةة   ابتةة اء   تيةة مجموعةة  ارنةةواع النبا ق يعتبةةر التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي مةةا سةةب

الحكا ش وارعكاف والكجيرات حت  ترتقي إل  ارشجاد الكبيرة  وما تم ل  من تنةوع  اخة  النةوع ب
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 ا  نباتي ا  حيوي ا  ي  تتكام  وتتفاع  معا لتكك  تنوعالواح  والتنوع النباتي الجيني وتنوع النظم البيئي  بح

التي تبين مة ى التنةوع والتبةاين ضةمن  مستوياتالتح ي   وعلي  يجب. بجانب النظم الحي  وغير الحي 

 .عام مصطل  التنوع الحيوي بكك ي 

  -:الحيو مستويات التنوي . 1.1

 :مت اخل يقسم التنوع الحيوي إل   ال   مستويات 

 عينة   البيئية  الماتلفة  فةي مسةاح  اغرافية  ممةهةو التنةوع بةين ارنظو البيئية  نظمة ع ارتنو :أوال .

 ويم   اميع الموا ن البيئي  الماتلف  للكا نةات الحية  المواةو ة علة  ارد   (601, 0226ود م )

  والمتم ل  في الغابات و الصحادي والمنا ق الر ب  والجبال وغيرها  ويم ة  كة  نظةام بيئةي سلسةل

والمكونةةات غيةةر الحيةة  ( نباتةةات وحيوانةةات) مةةن العالقةةات المتبا لةة  بةةين المكونةةات الحيةة  للنظةةام

  بحية  يكةو  لكة  نظةام مميزاتة  (0 أ0220اشتي  واةاموس ( .)أشع  الكمق  الماء والهواء)للنظام

فةي الااص  وأنواع مةن الكا نةات الحية  تتكيةف معة  وتميةزه عةن غيةره مةن ارنظم  ولهةذا  ود مهةم 

 .(04-06  0222مركز العم  التنموي . )الحفا  عل  ارنظم  الماتلف  ال اعم  للحياة 

   تنوع ارنةواع الحية  و يتم ة  فةي النباتةات والحيوانةات والفطريةات والكا نةات ال قيقة  بحية  :  ثانيا

هةا توزيع لحي  التي تعيش عل  بقعة  اغرافية  محة  ة آخةذين بعةين االعتبةادتبين ع   أنواع الكا نات ا

  ويعتبر التنوع في مستوى ارنواع مهما  في (0 0220اشتي  وااموس . )النسبي  والنوع السا   فيها

 .(04  0222مركز العم  التنموي . )االكتكافات كال واء والغذاء وغيرها

   ي  التنوع في الجينات الودا ي  و خصا صها بين الكا نات الحهو (: الجيني)التنوع الودا ي :  ثالثا. 

يعتبةةر التنةةوع الحقيقةةي فةةي كمةةا تنةةوع الجينةةات   اخةة  النةةوع الواحةة  وهةةو  .(601  0226ود م ) 

لجينات صاد مه  ا  واسعا  بحي  أ  التالعب با وهذا ما خلق ا ال     النوع نفق المود ات لفر ين من

 .ا بكك   بيعيع وتطودهانوفي ار   وخلق خلال  عم  عل  كسر تواز  النظم البيئي و للتنوع الحيوي

 (.04 0222مركز العم  التنموي)

ومةةع كةة  هةةذا التنةةوع واختالفةة  وت اخلةة   فةةن  فلسةةطين كبقعةة  اغرافيةة  صةةغيرة تكةةا  تمةةز  اميةةع 

مستويات التنوع الحيوي  نتيج  لعوامة  ك يةرة حباهةا   بهةا حتة  تكةو  انتة  علة  ارد   وتقة م 

و  مةع صةغر المسةاح   وهةذا مةا يظهةر أهمية  وفوا ة  قة  مةا واة  فةي هةذه الظةر ا  نباتي ا  حيوي ا  تنوع

 .   التنوع الحيوي لك  الكا نات الحي  والبيئات الماتلف  وتفاعلها معا
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- :أهمية التنوي الحيو . 2.1  

  بالكا نةات الحية  علة  من أدكةا  البيئة  المحيطة ا  اعتباده دكنب تكمن أهمي  التنوع الحيوي

وع ويعة  النة, بة   تحةي  ت  التي بيئ معزل عنعيش بالكا ن الحي ال   وبهذا يصعب عل سط  ارد 

 ود مهةم يقةوم بة   كة  نةوعلف  كك  أهم مكونات السلسل  الغذا ية وي  الوح ة ارساسي  في المجتمعات

  (185 1115شةتي  وحمة  ا)لنظام البيئةي حسةب صةفات  الودا ية   مةن أاة  اسةتمراد الحيةاة ضمن ا

ويتأ ر بباقي العناصر  بحي  يعة  التفاعة  الحاصة   عناصر النظم البيئي  عنصر من ك   وبهذا يؤ ر

بين تلك العناصر سببا  في استغالل المواد  البيئي    والتي تكك  السلسةل  الغذا ية  التةي تعة  مةن سةب  

عةة ة  وفةةقو يمكةةن تح يةة  ارهميةة  التةةي يؤ يهةةا التنةةوع الحيةةوي فةةي أي مجتمةةع  .الحيةةاة علةة  ارد 

  .(038  0224خلي  . ) الزداعي و  ال قافي  و  البيئي  و  االقتصا ي   امنه اوانب

 -:البيئيةاألهمية . 2.2.1

   تساع  الحكرات و الطيود وحيوانةات أخةرى  فةي تلقةي  ارزهةاد مةن خةالل التنقة  مةن زهةرة إلة

   كمةا تنقة (4 أ0220اشةتي  واةاموس ) أخرى بغر  امع الرحيق ممةا يةؤ ي إلة  تلقةي  الزهةود 

بع  الحيوانات م ة  الاةرا  البةذود مةن منطقة  رخةرى بواسةط  تعلةق البةذود بالصةو    وكةذلك 

 ها في منةا ق أخةرى  ممةا يسةاع  علة  انتكةاد النباتةات بكةك  عكةوا يلقيالطيود تنقلها بمناقيرها وت

 .في حر  أم صفا عل  أشجاد البطم (Viscum cruciatum) ل عل  ذلك انتكاد نبات اله ال اوم 

 ق م ارنظم  البيئي  خ م  لإلنسا  عةن  ريةق القيةام بو ا فهةا الطبيعية  والتةي بة ودها تعمة  علة  ت

  ويسةةاع  التنةةوع الحيةةوي  فةةي  (664  0226ود م  )اسةةتقراد المنةةا  وحمايةة  المصةةا د الطبيعيةة   

أكسةي   حية  أ  النباتةات تأخةذ  ةاني, التقلي  من التغيةر المنةاخي العةالمي مةن خةالل  ودة اركسةجين 

اشتي  وااموس ) الكربو  من الغال  الجوي  إلاراء عملي  التم ي  اللو ي  وينتج عن  اركسجين 

 12سم تمتص من الجو سنويا ما يعا ل 25شجرة محي  اذعها  أ وأوضحت ال داسات   (4أ 0220

  مةن كغم من  اني أكسةي  الكربةو  وتازنة  فةي أنسةجتها   وهةذا مةا ية ل علة   ود االشةجاد فةي الحة

 .(02  0222مركز العم  التنموي . )التلو   ومن االحتباس الحرادي 

   و الحفةا  , تساع  الك ير من الكا نات الحي  م   ال ي ا  والبكتيريا في إعا ة ت وير الموا  العلوي

 Jad , and)( 4 أ0220اشةتي  واةاموس  .)عل  خصوب  الترب  من خةالل تهوية  التربة  وتج ية ها 

Gasteyer 2008 , p 4 ) 
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 :االقتصاديةاألهمية . 1.2.1

 نوع الحيوي بصف  عام  المود  الطبيعي والذي يمكن استا ام  كمص د للغذاء م   يعتبر الت

المحاصةي  وال مةاد والحيوانةات وارسةماك  والتةةي يجةب اسةتهالكها بطةر  موزونة  حتةة  ال 

   الحيوانات من المسةكن والمككة  نتسبب بفق انها  كما يمكن التنوع الحيوي الكا نات الحي  م

 .   (664  0226ود م )  .ويكك  سلسل  غذا ي  متكامل 

 ( صةةي  الغةةزال  والطيةةود),الصةةي  البةةري زو  اإلنسةةا  بالغةةذاء مةةن خةةالل التنةةوع الحيةةوي يةة

أو   (الفواكة  والمكةةروم والزعتةةر )عيةة أو امةةع  النباتةات الطبي, ( صةةي  ارسةماك ) البحةريو

و التي من خاللها ساهمت في تحقيق ارمن الغةذا ي , (و الذدة والالراواتالقم  )تها زداع

وهناك نباتات م   القم  واردز والذدة تكك  مةا   ( 5أ 0220اشتي  وااموس  .)للمجتمعات

يقةةادف نصةةف إنتةةا  العةةالم مةةن الغةةذاء باإلضةةاف  إلةة  البطا ةةا والكةةعير والك يةةر مةةن ارنةةواع 

 .(665  0226ود م  )من ارنواع البري  الج ي ة التي يتم استارااها 

 و اسةةتا ام ارليةةا  , نةةاء للمسةةاكن كمةةوا  ب(  البلةةو  والصةةنوبر)اسةةتا ام خكةةب الغابةةات 

 ( 5 أ0220اشتي  وااموس  .)والصو  و القطن لصنع المالبق

   توفر المواد  الحيوي  الك ير من العالاات الطبيعي    بحي  تصة  قيمة  ار وية  المسةتارا

بليو   والد سنويا  كمةا يقة د عة   أنةواع النباتةات ذات  42نباتات الطبي  في العالم إل  من ال

أال  نوع منها  وأ هرت ال داسات  5ألف نوع وال  اآل  تم تح ي  فوا    65القيم  ال وا ي  

التي أاريت في الواليات المتح ة أ  أغلبية  الوصةفات الطبية  ناتجة  مةن كا نةات حية  ومنهةا 

مةن الفقاديةات  وتنةتج الصةين % 6بكتيريا و % 5من الفطريات و% 18لنباتات ومن ا24%

من ار وية  % 52ألف نوع ماتلف من ار وي  التقلي ي  من نباتات  بي    ويق د  42حوالي 

  وحسةةب  (665-664  0226ود م  )التةةي يةةتم وصةةفها فةةي العةةالم منتجةة  مةةن نباتةةات بريةة  

من سكا   ول العالم   ومعظمهةم مةن الة ول النامية   %22فا  هناك ( 0212االشرم)  داس 

مةن ار ويةة  % 62يعتمة و  فةي عالاهةم علةة  النباتةات وارعكةاف البرية   كمةةا أ  أك ةر مةن

 . (35 أ0212 ارشرم.)العالمي  مستالص  من ارعكاف الطبي 

  و أقةالم الرصةاص  و غيرهةا مةن الصةناعات ارليا  الاكبي  في صةناع  الةود  استا ام  

ولقة    (5 صأ0220اشتي  وااموس  )التي تعتم  عل   موا  خام يزو نا بها التنوع الحيوي 

ألف ودق  يعني قطةع شةجرة وهةذا مةا ية فعنا  18أشادت بع  اإلحصاءات إل  أ  استهالك 

مركةةز العمةة  التنمةةوي . )إلةة  ترشةةي  اسةةتهالك الةةود  ومعرفةة  قيمةة  االشةةجاد فةةي حياتنةةا 

إلنتا  الطاق  من خالل المصا د  الحجري مص دينو الفحم  ب الاكيعتبر كما (.62 0222

 (. 5 أ0220اشتي  وااموس  ) .الحيويالطبيعي  التي يم لها التنوع 
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- :الثقافيةاألهمية . 2.2.1

 م ةة   اسةةتا امها  علةة  أعةةالم الةة ول  اتةةات و الحيوانةةات كرمةةوز و شةةعاداتتسةةتا م النب ,

بحيةةة  اسةةةتا مت ( 16  أ 0220   و اةةةاموساشةةةتي) و اللوحةةةات  , الصةةةود و الطوابةةةع و

الةة ول صةةود الحيوانةةات والنباتةةات لل اللةة  علةة  القةةوة العسةةكري  واالقتصةةا ي  و الحلةةادات 

حي  استا مت ارس  وارفع    فرعوني  في مصرواكبر وأعظم هذه الحلادات الحلادة ال

ا مت دمز سنبل  القم  فيما است  انات لل الل  عل  القوة العسكري والكالف وغيرها من الحيو

لل اللة  علةة  القةةوة االقتصةةا ي  علةة  اعتبةةاد أنهةا تأكةة  ممةةا تةةزدع  كمةةا اسةةتا مت الحلةةادة 

الكنعاني  دمز سنبل  القم  للتعبير عل  أ  اد  فلسطين اد  الاير وكانوا يسمونها اد  

 .اللبن والعس 

 ق  اإلنسا  من خالل النظةر أهمي  امالي  وأخالقي   لما يبع   المنظر الجمي  والاالف في نف

إل  الزهود و النباتات في الح ا ق والغابات الغنةاء  وسةماع تغرية  الطيةود  أمةا مةن الناحية  

ارخالقي  فيعتبر اإلنسا  اح  عناصر المنظوم  الكوني  وال يحق ل  تلبي  دغبات  عل  حساف 

خلةق الطبيعة  متجة  ة   يمباقي الكا نات الحية  التةي مةن حقهةا العةيش بسةالم علمةا بةا    كةر

 (.2  أ 0220 اشتي  و ااموس) . معطاءة لينعم بها اإلنسا  

- :اراعيةالاألهمية . 4.2.1     

 مسةامات  بعمة وال ية ا   عل  خصوب  الترب  حية  تقةوم الكا نةات الحية  ال قيقة   االحف

 و المحافظةةة  علةةة  التربةةة  المةةةوا  العلةةةوي  فةةةي  رالتربةةة   وتةةة ويتعمةةة  علةةة  تهويةةة  

 ( 028  1118محاسن  )  .تهاخصوب

  يعتبةةر التنةةوع الحيةةوي دكيةةزة أساسةةي  فةةي تحقيةةق التنميةة  الزداعيةة    حيةة  أ  نصةةف

المحاصي  الزداعي  في العالم نتجت من أنواع نباتي  تعيش في الغابات االستوا ي  والتي 

سةت  تتعر  حاليا للقطع الجا ر   ويعو  أص  فول الصةويا المةزدوع فةي اميريكةا إلة  

أنواع نباتي  ااءت من شر  آسيا  ويعو  الفل  إل  المنطق  العربي  اآلسيوي  في إنتا  

القم  القاسي  االسترالي الذي يص د إلة  العةالم   وبينةت ال داسةات أ  إحة ى الفصةا   

الحماي  والمقاومة  لمحاصةي  القمة  فةي سةهول كاليفودنيةا  رتالبري  للقم  في تركيا وف

 .(35 0212أ شرمار) في اميريكا 

 لألايال القا م   ويستا م لتربي  النباتات والحيوانات  ا  ودا ي ا  يع  التنوع الحيوي مازون

 بحية  تسةتا م الجينةات (2  أ 0220 اشةتي  و اةاموس) عن  ريةق الهن سة  الودا ية  

المواو ة في النبات والحيوا  لمكافح  ارمرا  وتحسين مستوى اإلنتااية  للع ية  مةن 

 .(664  0226ود م )صي  وارنواع الم ان  المحا
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 م مةةع تلةةك لتصةةحر مةةن خةةالل واةةو   نباتةةات تةةتالءيسةةاهم فةةي  حمايةة  ارداضةةي مةةن ا

 ( 16  أ 0220 اشتي  و ااموس)  .الظرو  المحيط  بها 

- :أسباب التنوي الحيو  ف  فلسطي  . 4.1

 ا  حيوية ا  تنوعة امتازت اد  فلسطين المبادكة  بتنةوع الظةرو  والعوامة  وهةذا مةا خلةق

حية  تة اخلت وتفاعلةت فيمةا  اغرافيةا لم يكه  ل  م ي  ضمن منطق  صةغيرة  ا  وحيواني ا  نباتي

- :العوام لتكو  بيئ  غني  بارنواع ومن هذه  بينها الظرو 

  ةال  قةادات  ماتلفة  عةن بعلةها فةي الطبيعة    فلسةطين حي  تتوس  الموقع الج راف 

وبما أ  فلسةطين كانةت معبةرا بريةا يةرب  بةين , إفريقيا  و, و أودوبا , لبيئي  و هي آسيا ا

هذه القادات   ساهم ذلك  بانتكاد النباتات بين القادات الة ال  إضةاف  إلة  التقةاء ارقةاليم 

الجغرافية   النباتية  الغنيةة  بالنباتةات الطبيعيةة  وقة  سةاع  عمةةر الزداعة  الطويةة  فةي هةةذه 

را ها   فبع  هةذه ارنةواع اةاءت مةن منةا ق بعية ة المنطق  إل  انتكاد أنواع نباتي  وإ 

اغرافيا فيما أ  بع  ارنواع النباتي  أ خلت إل  فلسطين من المنا ق المجةاودة بعة  مةا 

الهةالي ) ((Zohary 1962قام اإلنسا  بنكر وتوسيع الغطاء النباتي بك  السب  المتاح   

0211 1  )(Jad , and Gasteyer 2008 , p 2-3)   

 حيةة  وفةةر هةةذا العامةة  الظةةرو  ( التلةةاديق أومظةةاهر السةةط  )ي الطبككوفراف  التنككو

البيئيةة  المناسةةب  والمتنوعةة  لواةةو  تنةةوع حيةةوي نبةةاتي فةةي منةةا ق معينةة   إضةةاف  إلةة  

المساهم  في الوفرة النوعي  للنباتات   وهذا ما  فع الع ي  من العلماء والبةاح ين فةي علةم 

اع النباتي  المواو ة التي ميةزت فلسةطين عةن غيرهةا النبات إل   داس  واستككا  ارنو

ويمكن تقسيم فلسطين إل   ال   أقسام  بوغرافي    وهةي ( 1 0211الهالي )من البل ا   

( 1 0226اشةتي  وآخةرو  )  ل  الجبةال الوسةط  ومنطقة  ارغةوادالسه  الساحلي وسلس

تبةةر هةةذا المةةزيج وهةةذا مةةا ينطبةةق علةة  تقسةةيم اللةةف  الغربيةة   بوغرافيةةا   بحيةة  يع

الطبوغرافي لمنطق  اغرافي  شريطي  ضةيق    اساسةا  لواةو  بيئة  نباتية  زاخةرة بالحيةاة 

 .الطبيعي  

   ساع  امت ا  مساح  فلسطين وشكلها الطولي من الكمال إل  الجنوف  الظروف المناخية

  منةاخي إل  إيجا  تنوع في ارقاليم الجغرافي  المناخي    والسما  لواةو  أك ةر مةن نطةا

نبةةاتي   م ةة  إقلةةيم البحةةر المتوسةة   و االقلةةيم اإليرانةةي الطةةوداني واإلقلةةيم الصةةحراوي 

ويعتبر المنا  العام  ارهم في تح ي  الحياة النباتية   كما  العربي وإقليم التغلغ  السو اني

وكمةةا ذكةةر فةةي   (0-1 0211الهةةالي )( (Zohary 1973فةةي فلسةةطين حسةةب  داسةة  

سةقو  العامة  الةر يق فةي  تح ية   بيعة  المنطقة  المناخية  هةو معة ل الفص  السابق إ  
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 تقسةةيم فلسةةطين الطبيعيةة  إلةة  أدبةةع وبنةةاء  عليةة  يمكةةن  ارمطةةاد ولةةيق  داةةات الحةةرادة

منةةا ق مناخيةة  ماتلفةة  هةةي منطقةة  منةةا  البحةةر اربةةي  المتوسةة  ومنطقةة  المنةةا  شةةب  

ق علة    وهذا ما ينطبة ادي الجا طق  المنا  المالقادي ومنطق  المنا  الصحراوي ومن

  ومع اختال  هذه ارقاليم وتنوعها  (4  0226اشتي  وآخرو  )  ارقاليم المناخي  السابق 

وهذا  فا  لك  إقليم  خصا ص  البيئي  ونباتات  الطبيعي  التي تميزه عن غيره من ارقاليم  

 اخ  حيز اغرافةي صةغير مقادنة   هذه ارقاليما   نتيج   لتجاودنباتي ا  حيوي ا  ما يالق تنوع

 .  ب ول أخرى 

  0مكةة02.202بقعةة  اغرافيةة  صةةغيرة م ةة  فلسةةطين تقةة د مسةةاحتها تعتبر تنككوي التككرب 

ب  فلسطين حسةب صةفاتها تر Yaalonوق  صنف يالو    تحتوي عل  أنواع ترب  ع ي ة

الي الهة)بتصةنيف التربة  علة  أسةاس البيئة    Zohary  فيمةا قةام  زوهةري  الفيزيا ية 

  الموا  ارصلي  المكون  ختاليعو  سبب تنوع الترب  في فلسطين إل  ا  و(1-0  0211

ا  ونتيجة  ذلةك ينةتج إضاف  إل  اختال  الظرو  المناخي  المساع ة عل  تكوينهة  للترب 

يم الصةحراوي   ومةن ر المتوس  وترب  اإلقلترب  البح: من الترب  هما   عن نا مجموعتا

رب  التيرادوسا الود ي  الحمراء وهي الكا ع  فةي إقلةيم البحةر اربةي    تأهم هذه الترف

ل الوسةةط  التةةي تلةةم المتوسةة  ومعظةةم أداضةةي اللةةف  الغربيةة  وخاصةة  سلسةةل  الجبةةا

 ينية  القةوام  و قليلة  العمةق بحية      إلة  البنةي  وهي ترب  حمةراء ما لةمنطق  ال داس 

الغابةةات والغطةةاء النبةةاتي لنمةةو  صةةالح   وهةةي تربةة سةةم عةةا ة   52تصةة  إلةة  اقةة  مةةن 

 (.  0  0226اشتي  وآخرو  ) الطبيعي

- :واقع التنوي الحيو  عالميا وعربيا وفلسطينيا. 2.1

  فاإلنسةا  والحيةوا  والنبةات وكة  شةيء  ارد  خلةق كة  شةيء بقة د مةوزو خلق   منذ

مالوقات مع بعلها لتكةك  عل  وا  هذه البسيط  صغر أم كبر  ل   ود يقوم في   لكي تتفاع  هذه ال

صةغر تيجة   لبيئتة  وسةلوك    فأبيئات و ريق  حياة لكة  مالةو  يتمتةع باصةا ص تميةزه عةن غيةرة ن

  ومةةا أ   ادت عجلةة  الحيةةاة هةة   وحكمةة  لتةةؤ ي  ودهةةا فةةي الحيةةاةالمالوقةةات المجهريةة   خلقةةت ل

اا ر ه د ونهب المصةا د موالتطود إل  أ  ب أ اإلنسا  بتساير ك  شيء لا مت   و  االلتفات إل  

  ولةم يعة  يهمة  إال نفسة  فةي هالك  حت  ان  كلمةا كسةب أك ةر  مةع أك ةر وأسةر  فةي االسةتالطبيعي 

الوقت الحاضر  و  التفكيةر بارايةال القا مة   وبعة  الكةعود بةنقص هةذه المةواد  والايةرات اسةتيقَّ 

ارنةواع الحيوية  ويراقةب حياتهةا اإلنسا  متأخرا ليحسب ويجمع ما خلق   ل  من نعم ويتعر  عل  

وتطودها وم ى تج  ها و وضع خطو  حمراء علة  المةواد  التةي أخةذت باالضةمحالل واللةمود  

 .  وع م أوالتعر  عل  أسباف ت هودها وأ رها عل  البيئ  في كلتا الحالتين بواو ها 
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 :التنوي الحيو  العالم -2

بيةرا  مةن منطقة  اغرافية  إلة  اختالفا  ك( الحي  أنواع الكا نات) ياتلف توزيع التنوع الحيوي  

مليو  نوع يمكن وصةف  مةن ارنةواع الحية  علة  سةط  الكةرة  1.2وق د العلماء واو  قراب    أخرى

 لي تعتبةر المنةا ق االسةتوا ي  ذات تنةوع حيةوي عةاو ألف نوع من النباتات 022اردضي   ومن بينها 

ت ديجيا باالتجاه نحو القطبين  وق  يص   الحيوي اقص التنوعبحي  يتن  مقادن  بالمنا ق البعي ة عنها

 122-42المطري  إلة  حةوالي مةن من الغابات االستوا ي   ونم  12ع   ارنواع النباتي  الكجري  لك  

نةوع  222والي حة  ونمةا   152ضةمن مسةاح   الغابات االستوا ي  المطري    كما يوا  في منطق  نوع

ا مةا يفةو  واةو  ارنةواع الكةجري  فةي كامة  اميريكةا الكةمالي   وهةذا مةا   وهةذمن ارنةواع الكةجري 

ود والتةي تصة  مسةاحتها إلة  ينطبق ع  باقي الكا نةات ارخةرى  وعلة  سةبي  الم ةال تعتبةر اإلكةوا 

وبالمقادن  مع أيسلن ا  والقريب    ا  نوع( 11630)يص  ع   ارنواع النباتي  فيها إل   0كم(431425)

وتعتبةر منطقة  حةو  ا   نوعة (622)مالي بحي   يص  ع   ارنواع النباتية  فيهةا إلة  من القطب الك

البحةةر المتوسةة  والمنةةا ق المكةةاب  لهةةا مناخيةةا ذات تنةةوع حيةةوي مميةةز وأعةة ا  كبيةةرة مةةن ارنةةواع 

  حي  يوا  في منطق  حةو  تميزها عن منا ق أخرى  رنها تتميز بظرو  بيئي  خاص المتو ن  

  مةةن ارنةةواع المتو نةة % 32ا نسةةبت    حيةة  يقةة د مةةنةةوع  نبةةاتي05222ر مةةن أك ةة البحةةر المتوسةة 

  والتةي يصة  فيهةا عة   ارنةواع النباتية  إلة  دن  بأودوبااوتعتبر هذه النسب وارع ا  ضام  ا ا مق

نواع بوفرة عالي  في ار( تركيا)و ن  وتتميز آسيا الوسط  نوع نباتي  مت 6522نوع  منها  10522

والحمةةص فهةةي محاصةةي    ومةةن هةةذه ارنةةواع القمةة  والكةةعير والعةة س   وخصوصةةا  المتو نةة النباتيةة

 . (123-124 ف0212 ارشرم)  والع ي  من النباتات الصالح  للرعي  غذا ي  أساسي 

 :التنوي الحيو  العرب -1

 يالةعو فهةو يلةم بيئةات متباينة   ئ  غني  بالمواد  والتنوع الحيةويتميز الو ن العربي ببي 

نةوع مةن النباتةات  822مةن أك ةر  حصةرا   البيئ  العربي  فيما يوا  في  ظرو  مناخي  تسم  بالتنوعل

  ومن ضمن المنا ق العربي  المكةهودة مه  ا  باالن  ادنوعا  062نواع ومن ضمن هذه ار  المتو ن 

غابةةةات و  بطم ار لسةةةي فةةةي ابةةةال با يةةة  الكةةةام  غابةةةات الةةةلتنةةةوع الحيةةةوي النبةةةاتيبك افةةة  ووفةةةرة ا

جزا رية  فةي منطقة    وغابةات الكةو  الواردز اللبنةاني فةي سةوديا ولبنةا الكيليكةي  (القطلب)الكو 

غابات و  والاليج العربي ارحمرغابات المانجرو  المنتكرة عل  سواح  البحر و  القبا   الصغرى

لص ع ها   بة أت بةالتقالغابات وما تحوي  من تنو هذه  وك  المتوس  في بيئ  البحرالسن يا  والقيقب 

  وعلة  سةبي  الم ةال عة  الكةواه  علة  واةو  هةذه الغابةاتسةوى ب والتكك  منذ زمن بعية  ولةم يبةق

الغابةات  تنحصةرأمةا حاليةا فافةي القةر  الماضةي مةن مسةاحتها % 82كانت الغابات في لبنا  تغطي 

تلةم بيئتة  و 0كةم(12450)لبنا  تبلف مساحت   وبل  صغير نسبيا  م     لبنا  من مساح% 2لتغطي  
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نوعةا  ( 4366)  حية  هنةاك نوعةا  مةن النباتةات والحيوانةات والكا نةات ال قيقة ( 1111)  عةن ما يزية

-155ف 0212 ارشةرم)نوعةا    ( 4483) ويلةم مةن ارنةواع الحيوانية %( 51)نباتيا أي ما نسةبت  

يسةةتها  بةة  مةةن ارنةةواع عةة  ا  ال  0كةةم(185382)  كمةةا تلةةم البيئةة  السةةودي  البةةالف مسةةاحتها (151

  أنةواع مةن الطيةود( 024)ال ة ييات ونوعةا  مةن (36)نوعةا    إضةاف  إلة  ( 6322)النباتي  يص  إل  

سةةوديا ولبنةةا  كبلةة ين مجةةاودين لفلسةةطين ضةةمن بيئةة  واحةة ة و ةةرو  علةة  سةةبي  الم ةةال  تعتبةةر و

 .    (155 ف0212 رمارش)وهذا ما يمه  لواو  بيئ  فلسطيني  غني  بالتنوع الحيوي    مكابه

 :التنوي الحيو  الفلسطين -2

  ويعةو  السةبب إلة  بزيةا ة التنةوع الحيةوي  عةن غيرهةا مةن الة ول المجةاودةز فلسةطين تتمي 

   اء منةةا ق اغرافيةة  نباتيةة  متباينةة   إضةةاف   إلةة  التقةةناخيةة  وتنةةوع التربةة  والطبوغرافيةة الظةةرو  الم

أضف إلة    نوع( 42222)  الوقت الحالي نحو فلسطين إلويبلف ع   الكا نات الحي  التي سجلت في 

فيما يص  ع   ارنواع النباتي  البري  فةي فلسةطين  نوع لم يتم التعر  عليها حت  اآل  ( 4222)ذلك 

عا لةة  نباتيةة  مةةن  114  يواةة  فةةي فلسةةطين (12-1  أ 0220 اشةةتي  و اةةاموس)  .نوعةةا   0282إلةة  

مقادنة   ا  كبيةرا  وهةذا يعنةي تنوعة ةك يةر ا  من المتوقع أ  تحتوي أنواعةوالتي   تي  الطبيعي ارنواع النبا

العا ل  : ومن أهم العا الت النباتي  الطبيعي  انتكادا  في فلسطين  تفو  فلسطين مساح   أخرى  بمنا ق

نوعةا   042وحة ة و12نوعا   والعا لة  النجيلية  وتلةم حةوالي  032وح ة و13المركب  وتلم حوالي 

 وحة ة و 55نوعةا   والعا لة  الايمية  وتلةم  032وح ة وما يزية  عةن 30لقرني  وتلم نحو والعا ل  ا

نوعا   والعا ل  الكفوي  وتلم نحةو  104وح ة وأك ر من 36نوعا   والعا ل  الصليبي  وتحوي نحو 18

 Danin) و (Zohary,1962)عا لةة  تتم ةة  بجةةنق واحةة    45نوعةةا  كمةةا أ  هنةةاك 11وحةة ة و 06

 (.0-1 0211هالي ال)و( 1998

 56يصة  تعة ا ها إلة    اتةات الطبيعية  البرية  و المزدوعة ينمو فةي فلسةطين الك يةر مةن النب

المتوسة  بمةا فيهةا تركيةا  اتية  المتو نة  فةي منطقة  شةر ارنةواع النبمةن  نوعةا   031نوعا  مةن أصة  

اتيةةة  يقةةة د عةةة   ارنةةةواع النب(  (Shmida,1995و ( 0222وآخةةةرو   الكةةةي ) وحسةةةب  وقبةةةرص 

معظمهةا ينتمةي إلة  نوعةا  منهةا نةا دا  اة ا  و 10نوعةا   51الزهري  المتو ن   في اللةف  الغربية  نحةو

إال أ    شةجاد البرية رانوعةا  مةن  22لسةطين تقريبةا  نحةو   وينمةو فةي ف%  01العا ل  المركب  بنسب  

أشةجاد م ة  الةبطم ية  المحمجاد   ومةن هةذه ارشةفةي محميةات  بيعية تةم صةونها  نا دة  ا  اعهناك أنو

  المزدوعةةة المحميةةةات   ومةةةن االشةةةجاد المنتكةةةرة فةةةي يا  أو البلةةةو  والاةةةروف و القطلةةةبوالسةةةن

  (.11-1  أ0220 اشتي  و ااموس) الصنوبروالسرو 
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 الوح ات الر يس  للغطاء النباتي الطبيعي في فلسطين( 4)خاد    

 (.  102  0226اشتي  وأخرو :) المص د
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- :و المشاكل الت  تهدد التنوي الحيو  ف  فلسطي  األخطار.6.2. 

إلنسةا  لهةذه التنوع الحيوي الك ير من الماا ر والمكاك  التةي نتيجة  سةوء اسةتا ام ا واا ي

عل  ترااع التنوع الحيوي  ويعة  يع  العام  البكري المه   والاطر ارول الذي يعم    إذ  والمواد 

م بعية ا  عةن تة خ    عل  عم  النظم البيئي  وتفاعلها بكك  سةليكبر  ليواو  التنوع الحيوي ووفرت  أ

  ولكةن رها في ته ي  واةو  التنةوع الحيةويي  العوام  الطبيعي  وأ ي  وال يعني هذا تحاإلنسا  السلبي

أمةا فلسةطين بكةك  خةاص فهةي تعةاني   العوام  ارخةرى تبق  الطبيع  بنظامها المتكام  اق  ح ة  من

وذلةك بتظةافر العوامة  البكةري    تميزها عن غيرها من باقي البلة ا يئي  مح ق  من مكاك  وأخطاد ب

  وفي هةذه العجالة  سةيتم التعةر  علة  ير المباشر في البيئ  الفلسطيني والطبيعي  التي تعم  عل  التأ 

سةيكو  فةي فالتوضةي  وع الحيةوي فةي فلسةطين بكةك  ماتصةر أمةا بع  ارخطاد المؤ رة عل  التنة

 .الحق  الفصول ال

 والتةةي تتم ةة  مادسةةات قةةوات االحةةتالل اإلسةةرا يلياروضةةاع السياسةةي  فةةي فلسةةطين وم  

وشةق الطةر  وتجريفهةا وبنةاء المسةتو نات عليهةا  بقطع االشجاد ومصا دة ارداضةي 

  إضةةاف  لبنةةاء اةة اد العةةزل داضةةي  و  مراعةةاة للجوانةةب البيئيةة وتقطيةةع أوصةةال ار

موم فةي خاصةرة النظةام البيئةي الفلسةطيني  كمةا يمنةع العنصري الذي يعتبر الانجر المس

مةةةن  الوصةةةول إلةةة  أداضةةةهم لرعايتهةةةا  ومصةةةا دة المحميةةةات والمنةةةا ق  نالفلسةةةطينيي

شركق )الحراي    والك ير من الممادسات التي تعتبر  ته ي ا  للتنوع الحيوي الفلسطيني 

0225  80-12. ) 

  تة مير للغطةاء  من تعم ة  وما ينتج عنهاكانت  بيعي  أو مأماا ر ان الع الحرا ق سواء

فقة انها   وهةذا في  تهجيرهةا و سببللك ير من الحيوانات مما يت مأوى اتي  اللذي يع  النب

 0220 اشةةتي  و اةةاموس) التنةةوع الحيةةوي بكةةك  عةةام  و   مةةا يسةةبب فقةة ا  الحيةةاة البريةة

 (.     13 أ

   دة  واستا ام المبية ات آفات ضامحاوالت القلاء عل  بع  الكا نات الحي  باعتبادها

با  بع  هذه لمكافح  واو ها في ارداضي الزداعي  علما  ِالموا  الكيماوي  و, الحكري 

لةبع  ارنةواع  ا   بيعية ا  تكةو  عة و قة   ر ايجابي في بع  ارحيا  بحية الكا نات لها أ

 (.62  0222مركز العم  التنموي )اللادة فعال  

  لةةذي يسةةتنز  المةةواد  الطبيعيةة  نتيجةة   للتوسةةع العمرانةةي علةة  ا  النمةةو السةةكاني الها ةة

يظهر و  لتي ينمو فيها الغطاء  النباتيااضي الحراي  والمزدوع  والرعوي  حساف ارد
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 0223بيني الكةر. ) قلع الكجر وزداع  الحجرباإلنسا   قيامذلك بكك  واض  حاليا  مع 

  120).  

  البيئةات الطبيعية  للكا نةات  ام ارداضي وتة مير   وسوء استاالنكا ات  البكري  السلبي

والتةي تتم ة  فةي  قطةع الع ية  مةن ارشةجاد و النباتةات الماتلفة   بكةك ي عكةوا ي    الحي 

الرعةي الجةا ر إلة  فقة ا   ؤ ي  حي  يةي  أو دعوي  أو سكني لتحوي  ارد  إل  زداع

تتناقص بةذودها    ومن  م  بسبب ع م تج   النباتات ونموهاالتنوع الحيوي والقلاء علي

  مما يسبب ترااع الغطاء النباتي فةي المراعةي   وهةذا مةا حصة  فةي خالل  ودة حياتها

  والذي يعتبةر لرعي الجا ر والمبكر وغير المنظمالسفو  الكرقي  لللف  الغربي  نتيج  ا

ية  من أهم مه  ات التنوع الحيوي في فلسطين إضةاف  إلة  التلةو  الةذي يهة   الةنظم البيئ

ويقلةةي علةة  الكا نةةات الحيةة   كةةذلك إ خةةال ارنةةواع الج يةة ة والمهجنةة  تةةؤ ر سةةلبا  علةة  

مركةز )ارنواع المحلي  ارصيل   بحي  تقةوم بمنافسةتها والعمة  علة  انة  ادها مسةتقبال   

 (.61-62 0222العم  التنموي 

    رهميةة   يعةة  الفقةةر وسةةوء اروضةةاع االقتصةةا ي  وعةة م الةةوعي البيئةةي مةةن قبةة  اإلنسةةا

ينعانهةا وقبة   النباتات الطبيعي   وامع ارعكاف الطبي  واقتالعها من اذودها فةي وقةت

لعة م  ا  مسةاع  لبع  ارشااص عةامال   ا  ما ي ها واعتبادها  خال     م بيعإتمام  ودة حياتها

تج   وت هود التنوع الحيوي في بيئتنا الفلسطيني  إضةاف  لترااةع بعة  ارنةواع النباتية  

ضةةي الزداعيةة  نتيجةة  سةةوء ألدامناخيةة  وترااةةع القةة دة اإلنتاايةة  ل   للظةةرو  النتيجةة

 .(61-62 0222مركز العم  التنموي )  ومن  م إضعا  النظام البيئي   االستا ام

- :النباتات المهدد  باالنقراض ف  فلسطي  . 7.2

  مطا ةة  التةةي ال يسةةتطيع احةة  إ باتةة يعتبةةر مصةةطل  االنقةةرا  مةةن المصةةطلحات ال

عةة م واةةو  هةةذا النةةوع علةة  سةةط  الكةةرة ت النباتيةة   واالنقةةرا  هةةو نتيجةة  قلةة  المسةةوحا

اشتي  و اةاموس )  .باالستيعا  عن المنقر   بالمه   اردضي   وهذا ما ي فع بع  العلماء

 (6-0ف   0220

 (6-0   ف0220اشتي  و ااموس )  فئات مستوى التهديد باالنقراض لألنواي النباتية

يعتبةةر النةةوع منقرضةةا عنةة  التأكةة  يقينةةا مةةن أ  هةةذا النةةوع اختفةة  مةةن  :منقرضةة ارنةةواع ال .1

 .الطبيع  أو ق  مات

يعتبر النوع منقرضا مةن الطبيعة  إذا لةم تةتمكن ال داسةات  :ارنواع المنقرض  من الطبيع   .0

مةع مراعةاة الفتةرة الزمنية   مةن الع ودعلية  والمسوحات النباتي  المك ف  لمةو ن هةذا النةوع

 .معين  ة حيات  و بيع  نموه ضمن م ة تادياي ل ود
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 :وتلم  ال  مجموعات هي: ارنواع المه  ة باالنقرا  .6

وهةي التةي توااة  ماةا ر االنقةرا  الكة ي  :ارنواع وشيك  االنقةرا  - أ

 . ا ا  في المستقب  العاا 

وهي التي توااة  ماةا ر االنقةرا  ب داة  كبيةرة :ارنواع المه  ة ا ا   - ف

 .ريب  وهي غير وشيك  االنقرا في المستقب  الق

وهةي ارنةواع غيةر وشةيك  االنقةرا  وغيةر : ارنواع المعرض  للته ي  - ت

مه  ة ا ا  لكنها تواا  مستوى مرتفعا  من خطر االنقرا  في المستقب  

القريةةب  وقةة  يصةةب  النةةوع وشةةيك االنقةةرا  إذا مةةا اسةةتمرت العوامةة  

 .المسبب  في التأ ير علي 

 :خرى بمستويات ماتلف  من الته ي  هيوهناك  ال  فئات أ .4

 .ارنواع المعرض  لمستوى مناف  من الته ي   - أ

 .ارنواع ذات البيانات الناقص   - ف

 . ارنواع غير المقيم  - ت

 

 ف  الةفة ال ربية و قطاي فا باالندثار  المهدد   يةالنبات العااالت يبي ( 0 ) جدول رقم

 اسم العاالةحسب 

 

 الميسي         الود ي              ال لبي  هالوكي ال القرني  القيقبي      

 الايمي  السمادي        السروي         اللبي ي  التوتي  الغادي      

 الزيزفوني  الروبي  السع ي  النايلي  الجرسي         البطمي      

 الناد يني  الكفوي  الحماضي       المركب  الكبادي         البقولي      

 البو ي  الصفصافي     البلو ي  الاكااشي  االسي  ال فلي 

 البنفسجي  الباذنجاني  الربيعي  العالقي  القرنفلي  اللوفي 

 الع بي          ارداكي  ذنب الاي  الفراشي  الزيتوني        الزنبقي 

  الكحلي        الفم سمكي  الكقيقي  الصنوبري        الكزوديني  الكتاني 

 ذنب الاي     العبهري  النبقي            الصليبي  السحلبي  السراخق

 الالنجي        ار لي  السوسبي   القرعي  الرمرامي  الابازي 

 (04-10  0220اشتي  و ااموس : المص د)   

 

 

بما أ  فلسطين كبةاقي  ول العةالم تعةاني مةن مكةكل  تنةاقص أعة ا  ارنةواع  الحيوية  

نواع النباتي  المه  ة باالنقرا   فق  تم إاراء  داسات ومسوحات نباتية  توضة  وخاص  ار

م ى خطودة هذه المككل   و يبلف ع   النباتات المه  ة باالنقرا  في اللف  الغربية  وغةزة 

عا لةة   نباتيةة  بحسةةب إحصةةاءات عةةام  81انسةةا   وإلةة  000نوعةةا  تابعةة  إلةة  664مةةا يقةةادف 
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وتقةة د نسةةب  النباتةةات الوعا يةة  , أبحةةا  التنةةوع الحيةةوي والبيئةة  والتةةي قةةام بهةةا مركةةز 0220

وهي نسب  كبيرة مقادن  ب ول أخرى   كما تص  هذه % 10المه  ة في اللف  الغربي  وغزة 

وهةذا مةا ية ل علة  مة ى تة هود التنةوع الحيةوي %  18.5النسب  في فلسطين التادياية  إلة  

 (3ف   0220اشتي  و ااموس . )نواعالنباتي في فلسطين ومن  م انقرا  بع  ار

 

 :منطقة الدراسةالعوامل المؤثر  ف  تراجع التنوي الحيو  النبات  ف           8.2.

تعتبر العوامة  المةؤ رة فةي التنةوع الحيةوي النبةاتي  سةالحا  ذا حة ين ضةمن منطقة  ال داسة    

لةةب ارحيةةا  تعتبةةر دكيةةزة وذلةةك العتمةةا  التنةةوع الحيةةوي علةة  هةةذه العوامةة  المسةةاع ة  فهةةي فةةي أغ

أساسي  في غن  المنطق  بالتنوع الحيوي  ووفرة ارنواع  التي تحتا  إل  بيئ  وشرو   بيعي  معينة  

في  داسة  أعة تها منظمةات بيئية  ( 0211)لواو ها ونموها وتكا رها في تلك المنطق   ويعتبر الكي 

ف  الغربية  منهةا  هةو قطةع ارشةجاد أ  اهم اسةباف ترااةع الغطةاء النبةاتي فةي فلسةطين وخاصة  اللة

وقطف النباتات الطبية  والتوسةع العمرانةي العكةوا ي وهةذه العوامة  تلحةق اللةرد بالمنةا ق النباتية  

الهام  في اللف  الغربي  ومنها وا ي الكاعر الذي أعلن عنة  كمحمية   بيعية  مةؤخرا  ويعتبةر امةع 

من المنا ق النباتية  الهامة  فةي سةوديا وكةذلك % 11النباتات الطبي  بطر  ال تراعي االست ام  يه   

كما وتعتبر هذه العوام  سببا  في ترااع التنوع (. 45  0211وأخرو   دو فود  )ارمر في فلسطين 

والتي تتم   في التغيرات المناخي  والتي تكو  نتيج   لح و  خل   الحيوي النباتي في منطق  ال داس  

الرعةةي والتحطيةةب النكةةا ات البكةةري  م ةة  الجمةةع و  اف  إلةة فةةي  بيعةة  العناصةةر المناخيةة   إضةة

والحرا ق والممادسات اإلسرا يلي   والتي تفو  الق دة الطبيعي  للمنطق  وبيئتها   فتتسبب فةي ترااةع 

 . أو ته ي  بع  ارنواع النباتي  المواو ة ضمن المنطق 

 

 :العوامل الطبيعية1.8.2. 

 يةالمناخ ب بات العناصر الت-2

تبر تغيرارنما  المناخي  الحاصل  عل  كوكبنا  من أهم العوام  الطبيعي  المؤ رة في ترااةع يع

الغطاء النبةاتي بكةك  عةام  وفةي فلسةطين ومنطقة  ال داسة  بكةك  خةاص  فادتفةاع  داةات الحةرادة  

فو  مع لها العةام وترااةع كميةات سةقو  ارمطةاد وادتفةاع كمية  اإلشةعاع الكمسةي وزيةا ة معة الت 

لتبار وقل  الر وب   خلق اوا  مساع ا  لتقهقر ارنواع النباتي  التي ال تتحم  هةذه الظةرو   فةالتنوع ا

الحيوي النبةاتي يحتةا  إلة  كة  هةذه العناصةر المناخية  ولكةن بحة و  المعة الت الطبيعية   حتة  تنمةو 

 .ها والح  من انتكادهاارنواع النباتي  وتتكا ر حسب الظرو  المال م  ل ودة حياتها  و  التأ ير علي
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وتعتبةر  داة  الحةةرادة أهةم العناصةر المناخيةة  والتةي تعتمة  عليهةةا اميةع الظةرو  المناخيةة  

تقريبا  فالحرادة تؤ ر في قيم اللغ  الجةوي وهةو بة وده يةؤ ر فةي حركة  الريةا  فتةؤ ر الريةا  فةي 

دية  التةي يكتسةبها الهةواء مةن تساق  ارمطاد  كما أ   دا  الحرادة تعتبر مقياسا  لكمي  الطاق  الحرا

اإلشعاع الكمسي واالنعكاس اردضي  و ياتلف مع ل  دا  الحرادة من مكةا  رخةر نتيجة  الموقةع 

 (.61  0212حما ة ) الجغرافي والريا  السا  ة و داات العر  للمنطق 

بةةرز حةة و  تطةةودات وتحةةوالت ت ديجيةة  فةةي الاصةةا ص المناخيةة  نتيجةة   لظةةواهر  بيعيةة  

الهةالي   ونقال  عةن تتسبب في ح و  تغيرات في الغال  الجوي وخاص   بق  التروبوسفير  وبكري  

أ  هناك  ال   واضح  عل  ترااع كمي  الما ة العلوي  وتفتت الترب  وضعف  Lavee et alيعتبر 

تماسكها مةع اسةتمراد الجفةا   والتذبةذف فةي سةقو  ارمطادالةذي يةؤ ي إلة  زيةا ة معامة  الجريةا  

  وكما هو الحال في منطق  ال داس    فهي كغيرها من المنا ق تواا  تذبةذبا  (31-32 0222لي الها)

في سقو  ارمطاد وادتفاعا  في  داات الحرادة مقادن  مع مع الت ارمطاد و داات الحرادة سابقا  

 .وهذا ما ينعكق سلبا  عل  التنوع الحيوي ويساع  في ترااع الغطاء النباتي فيها

علة  أ  تذبةذف سةقو  ارمطةاد وتكةراد فتةرات الجفةا  لهةا et al (1998) Khresatكة  وأ

 ود في تغير خصا ص الترب  في المنةا ق الجافة  وشةب  الجافة  فةي منطقة  حةو  البحةر المتوسة   

بحية  سةةاع ت هةةذه الاصةا ص للتربةة  فةةي تة هود الع يةة  مةةن ارنةواع النباتيةة   ويمكةةن اعتبادتذبةةذف 

فةةي ( 0212)وأكةة  الاطيةةب . ماتلفةة  سةةببا  فةةي ترااةةع ك افةة  التنةةوع الحيةةوي سةةقو  ارمطةةاد لفتةةرات

مقالت  أ  مع ل  داات الحرادة الموسمي  زا ت بح و   دا  مئوي  واح ة  إضاف  إل  تأخر الموسم 

المطري في الكتاء وانحبةاس ارمطةاد لفتةرات  ويلة  أو سةقو ها فةي فتةرة زمنية  قصةيرة  وهةذا مةا 

إلة  أ   داةات الحةرادة ( 0212)مازو  المياه الجوفي  الحقةا   كمةا أشةاد كةرزم يؤ ر عل   ترااع 

 دا  مئوي  نتيجة  تحلية  بيانةات محطةات اردصةا  الجوية  فةي فلسةطين مةا بةين  1.5ادتفعت تقريبا  

 دا  مئوي  ويالحَّ أ  مع ل  2.8   ومقادن  مع متوس  االحتراد العالمي والبالف 0220-1122عام

ضعف المتوس  العالمي نتيج  لوقوعها بين المنا  الصةحراوي  عن دة في فلسطين زا  داات الحرا

محسةن )ومنا  البحر المتوس  شب  الر ب  مما أ ى إل  ترااةع معة ل سةقو  ارمطةاد فةي المنطقة  

0212  55.) 

يوا  ترااع في معة ل سةقو   0228وبناء  عل  تقرير ق مت  وزادة الزداع  الفلسطيني  لعام  

إل  مةا نسةبت   0228-0222طاد في اللف  الغربي  بحي  وصلت نسب  التساق  للموسم المطري ارم

  وأوض  التقرير ترااع مع ل سقو  ارمطاد فةي اللةف  الغربية  فةي العقةو  ال ال ة  ارخيةرة % 03

% 38عن المع ل العام  وادتفع مع ل التباةر إلة  %  64ملم  وبنسب  ترااع  654ملم إل   568من 

ومةةا تبقةة  % 8ووصةة  إلةة  نهةةر ارد   مةةا يعةةا ل % 00سةةرف إلةة  الازانةةات الجوفيةة  مةةا نسةةبت  وت
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  ويتل  من ادتفاع مع ل التبار ادتفاع في  داةات الحةرادة وانافةا  % 0اريا  سطحي بنسب  

نسب  الر وب    ومع تذبذف سقو  اإلمطاد وانافا  مع لها العام زا  الجفا  مما تةرك أ ةادا  سةلبي  

ت في ترااع ك اف  الغطاء النباتي الطبيعي نتيج  لع م حصول النبات عل  حاات  من مياه  فصة  تم ل

الكتاء والربيع  وهذا ما اع  الترب  معرض  لعمليات االنجرا   إذا كا  لت هود الترب  ا ر كبير فةي 

 Palestinian Ministry of (2008فقةة ا  وترااةةع الغطةةاء النبةةاتي الطبيعةةي منطقةة  ال داسةة  

Agriculture,   ) ( 53  0212محسن.) 

الملحو   علة  كمية  ارمطةاد و داةات  ذبذباتتتأ ر النباتات بالت WMO,2005))وحسب  

نة  نتيجة  االنافةا  الطبيعةي فةي أالحرادة والذي يؤ ي إل  ادتفاع نسب  الجفافي  والذي يعر  عل  

ر  النباتةات إلة  أضةراد واضةح  فةي هةذه تتعةلكمي  التساق  في فترة مح و ة مةن الةزمن   ونتيجة  

نظام تلقي  ارزهاد والتوزيع الجغرافةي لألنةواع النباتية   حية  أ  الحة  مةن انتكةاد هةذه ارنةواع فةي 

بيئات مجاودة و ماتلف   يساع  عل  ترااعها ويؤ ي إل  ته ي  واو ها ومن  م انقراضها  وهةذا مةا 

دة بغةزو المنةا ق والتتسةبب فةي تغيةرات سةلبي  فةي يعطي مجاال واسعا أمام ارنةواع الغازية  و اللةا

النظام البيئي  بحي  تعم  عل  منافس  ارنواع المتو ن  وارصيل  في المنطق  والتطف  عليها ومن  م 

سيا تها في المنطق  بمساع ة النكا ات البكري  السلبي  التي تعم  عل  القلةاء علة  ارنةواع النباتية  

 (.34-30  0222الهالي )المتو ن  

من السنوات الما رة الغزيرة بحي  فا  المع ل العام  1110-1111ويعتبر الموسم المطري 

في الهطول وكةا  أك ةر المواسةم المطرية  هطةوال خةالل العقةو  ال ال ة  ارخيةرة  ويعةزى السةبب إلة  

 1111-1118اضطرابات اوي  في شر  حو  البحر المتوس    كما ويعتبر علماء المنا  أ  سةن  

سن  افا  فهي أك ر السنوات افافا في تادي   اردصا  الجوي  الفلسطيني    بحية  قة  معة ل سةقو  

من قيم  المع ل العام   وبلف النقص فةي كمية  ارمطةاد خةالل شةهر تكةرين % 52ارمطاد الكلي عن 

بيع  نمةوه    وهذا بالطبع ل  أ ره الكبير عل  الغطاء النباتي و % 82ارول وتكرين ال اني أك ر من 

ونظرا لقل  ارمطاد فةا  ارمةال  ال تتعةر  للغسة  وتبقة  متراكمة  فةي   (Danin, 1978)وحسب 

 (.32-33  0222الهالي )سط  الترب  وهذا ما يؤ ي إل  ترااع وانحساد الغطاء النباتي الطبيعي  

عةر  وبناء  عل  ما سبق فا  منطق  ابال فلسةطين الوسةط  والتةي تلةم منطقة  ال داسة  تت 

ادتفةاع  داةات الحةرادة  تذبذبات مناخي  تتم   في  كغيرها من منا ق اللف  الغربي  وفلسطين  إل 

وانافا  مع الت سقو  ارمطةاد وانافةا  نسةب  الر وبة  وادتفةاع نسةب  التباةر التةي  تةؤ ر سةلبا 

مةا لةوحَّ مةن  عل  الغطاء النباتي الطبيعي في المنطق  ومن  م ترااةع التنةوع الحيةوي النبةاتي  وهةذا

    بأو القيقة خاصة  فةي حةرا  أم صةفا  بحية  لفتةت أشةجاد القطلةب0211خالل ال داس  في حزيرا  

(Arbutus andrachne ) االنتباه  التي تقع في الجه  الكمالي  الكةرقي  الوسةط  مةن الحةرا  وذلةك
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ي الموسةم المطةري لكونها تحم  أغصانا  ااف  وميت  نتيج  الدتفاع  داات الحرادة وقلة  ارمطةاد فة

السابق  وهذا عل  عكق أشجاد القطلب الواقع  في الجه  الكمالي  الغربي   التي كانت بةين مجموعة  

أشجاد أخرى تحميها من  داات الحرادة العالي  و يكسبها  لها د وب  في الترب   إضاف  إل  عكب   

إزهاد زدقاء اميلة   بحية   في حرا  ايبيا  والتي تحم (  Cichorium endivia)العلك أو العلت

لةةم تتحمةة  هةةذه ارزهةةاد والتةةي تزهةةر فةةي أيةةاد الحةةرادة سةةوى يةةومين ومةةن  ةةم افةةت أو بمعنةة  أخةةر 

المجاودة التي كانت واقع  في منطق  د ب  ومظلل  شيئا مةا  احترقت من أشع  الكمق  بينما ارزهاد

ا ةر عناصةر المنةا  علة  ارنةواع  بقيت عل  حالها قراب  ارسبوع   وهذه بع  ارم ل  البسيط  عل 

النباتي  في المنطق    وهذه ارم ل  ت فعنا باتجاه عوام   بيعي  أخةرى تةؤ ر علة  ارنةواع النباتية  فةي 

 .منطق  ال داس  يمنطق  ال داس   ويبين الككال  التاليا  توضيحا لتذبذف كميات ارمطاد ف
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 – 1182)  عام من الفترة خاللنطق  ال داس  بملم  م  عل  الساقط  ارمطاد كمي ( 5)الكك  دقم   

 (0212  وآخرو  الريماوي:  المص د) (1188
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من عام  الفترة خاللمنطق  ال داس  بملم    عل  الساقط  ارمطاد كمي ( 6) الكك  دقم    

 (0212الريماوي وآخرو  : المص د( )1112/0225)

 

 

 ت ثير اتجاه السفوح الجبلية-0 

السفو  الجبلي  مؤ را هاما في كمي  الر وب  وكمي  سقو  ارمطاد  حية  تتلقة  عتبر اتجاه ي 

المنح دات الغربي  المواا  لهبوف الريا  كميات اكبر مةن ارمطةاد مقادنة  مةع المنحة دات الكةرقي  

غربية  التي تقع في منطق     المطر ونظرا رهمي  ارمطاد في واو  الغطةاء النبةاتي فةا  السةفو  ال

تكو  ذات غطاء نباتي ك يف  بينما يكو  الغطاء نبةاتي خفيفةا  ومبع ةرا  فةي السةفو  الكةرقي   وتواة  

هذه الحاالت في الك ير من الغابةات والمنةا ق الحراية  ومةن ضةمنها منطقة  ال داسة  حةرا  أم صةفا 

لةةذي تسةةتقبل    كمةةا يحةة   اتجةةاه السةةف  كميةة  اإلشةةعاع الكمسةةي ا(101  0212حمةةا ة )وحةةرا  ايبيةةا 

ارد    بحي  يؤ ر في  دا  حرادة الترب  والهواء المحي  والر وب  النسبي  وشة ة التباةر  وهةذا 

ب وده يؤ ر في  ول فترة الجفا   فتتعر  السفو  الجنوبي  والكةرقي  إلة  قة د أوفةر مةن اإلشةعاع 

ع  داة  حةرادة الهةواء الكمسي مقادن  بالسةفو  الكةمالي   ممةا يةؤ ي إلة  قلة  الر وبة  نتيجة  ادتفةا

  (125-124 0225أبو سةمود )والترب  ومن  م واو  غطاء نباتي متفر  ومبع ر عل  تلك السفو  

وهكذا الحال في حرا  ايبيا بحي  تك ر الفراغات وتنمو في السةفو  الكةرقي بعة  ارنةواع النباتية  

وبلةو  ( Pistacia lentiscus)   م ة  السةريق  المحب  رشع  الكمق والتةي تتحمة  بعة  الجفةا 

وبعة  ارعكةاف ( Rhamnus palaestinus)  والسةوي   (  Quercus calliprinos)  السن يا  

 والجعةة ة ( Thymbra spicata)  وزعتةر السةةب  ( Satureja thymbra)  م ة  الزعتةر الرومةي 

Teucrium capitatum) ) وغيرهةةا  فيمةةا  هةةرت نبتةة  زعتةةر الزحيةةف  (Coridothymus 

capitatus  ) في حرا  أم صفا وفي المنطق  الكرقي  الجنوبي  من الحرا  وهذا ي ل علة  مقة اد ا ةر
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أشةةع  الكةةمق علةة  هةةذه النبتةة  و وده فةةي مراحةة  حياتهةةا واسةةتقرادها فةةي هةةذه المنطقةة  بالةةذات  و  

 .غيرها من الحرا  م   حرا  ايبيا

 التربة-2 

  ي التطودنتجةت بسةبب عمليةات ميكانيكيةتعريف الترب  عل  أنها كا ن حةي مسةتمر فة يمكن  

الفراغات والتي : وتفاعالت كيميا ي  وحيوي  عل  سط  ارد    وتتكو  من مكونين د يسيين هما 

تسم  المسامات والموا  الصلب  والتةي تتم ة  فةي المفتتةات الصةاري  والمةوا  العلةوي  الناتجة  عةن 

تعةةر  التربةة  بالطبقةة  و (013-015  0225سةةمود  أبةةو)البقايةةا النباتيةة  وبعةة  البقايةةا الحيوانيةة    

الرقيق  الهك  التي تغطي معظم اليابسة  مةن ارد  والتةي يتةراو  سةمكها مةن سةنتيمترات إلة  عة ة 

وتعتبر الترب  بيئ  حي  تتةألف مةن مةوا  مع نية  وهةواء ومةاء وبعة  الكا نةات ال قيقة    وهةي  أمتاد 

د  والتةي ينمةو عليهةا النباتةات  ونتجةت عةن عة ة عوامة  الطبق  العليا غير المتماسك  من سط  ار

منها البكري  ومنها الطبيعي  م ة  الصةار ارم والمنةا  والغطةاء النبةاتي والتلةاديق وعامة  الةزمن 

م مةةن عناصةةر الحيةةاة خاصةة  عنصةةر هةةاكوكةة  هةةذه العوامةة  ااتمعةةت وتفاعلةةت معةةا  لتكةةك  التربةة  

:  ايص أهمي  الترب  بالنسب  للنباتات في  ةال  نةوا ي هةييمكن تل (0226الحمام ة )  وحسب للنباتات

 ( . 38-32  0226الحمام ة )

   ت بيت اذود النباتةات فيهةا ممةا يسةاع  علة   بةات وبقةاء النباتةات وتحميهةا مةن تةأ ير الريةا

 .الك ي ة 

 تسةةاع   النباتةةات فةةي تةةوفير الميةةاه التةةي تحتااهةةا فةةي مراحةة  حياتهةةا  علمةةا  بةةا  النباتةةات لهةةا 

المق دة عل  امتصاص المياه والحفا  عليها   وما يزي  عن حااتها يار  عن  ريق عملية   

 .النت 

  تةةوفر للنباتةةات ارمةةال  المع نيةة  والعناصةةر الغذا يةة  التةةي يحتااهةةا النبةةات خةةالل فتةةرة النمةةو

 . والتطود 

  وذلةك لوقوعهةا الترب  السا  ة والغالب  في منطق  ال داسة الحمراء   االتيرادوزتعتبر ترب  

لبنةةي  ينيةة  قليلةة  السةةمك بحيةة  ال ضةةمن إقلةةيم البحةةر المتوسةة    وهةةي تربةة  حمةةراء ما لةة  إلةة  ا

سم في اغلةب ارحيةا    وتكةك  المةوا  الكلسةي  مةن محتواهةا مةا ال يزية  عةن  52 سمكها تجاوزي

 فهةي بةين  pHمةوا  علةوي   أمةا بالنسةب  إلة   داة  الحموضة % 8-0فيما تحتوي عل  % 12

وهي نسب  معت ل   ويناسب هذا النوع من الترب  أنواعا  ك يرة من الغطاء النبةاتي فهةي  2.8- 3.5

للغابةةات  ويحتةةوي الغطةةاء النبةةاتي الطبيعةةي لهةةا  أشةةكاال  متعةة  ة مةةن  لنمةةو تربةة  منتجةة  و تصةةل 

قة  ويةؤ ي تة مير الغطةاء النبةاتي  إلة  فقة ا  الطبكةجيرات الحراية   ا مة  الالةرة االشجاد وال

 (. 63  1115اشتي  وحم  )ال بالي  فيها 



55 

 

 

 

 ودا  مهمةةا فةةي تصةةنيف النباتةةات وتوزيعهةةا   للتربةة  تلعةةب الاصةةا ص الفيزيا يةة  والكيميا يةة  

  فسةمك التربة  التربة  فالاصا ص الفيزيا ي  ومنها سمك الترب  يعتبر مؤشةرا  علة  مة ى إنتااية 

ية   ويظهةر  ود االنحة اد وعالقتة  مةع سةمك يعم  عل  ادتفاع خصوبتها وزيةا ة قة دتها اإلنتاا

الترب  بحي  كلما زا  االنح اد قة  سةمك التربة  وفقة ت الطبقة  العلوية  الغنية  بةالموا  العلةوي   

وأمةةا الاصةةا ص الكيميا يةة  ومنهةةا الاصةةوب  والتةةي تتم ةة  فةةي احتةةواء التربةة  للمةةوا  المع نيةة    

حيتها لكاف  ارنواع النباتي   إضاف  إل  أ  بع  وللموا  العلوي   التي تزي  من إنتاايتها وصال

ارنةةواع النباتيةة  أصةةبحت كواشةةف لةةبع  أنةةواع التربةة  حسةةب خصا صةةها الكيميا يةة   فالتربةة  

ونتيجةة   للمسةة  ( 38  0226الحمامةة ة )الحاملةةي  ينمةةو فيهةةا أنةةواع مةةن البلةةو  و الصةةنوبريات  

تبةين أ  سةمك التربة  فةي حةرا  أم صةفا فةي  المي اني لمنطق  ال داس   وعم  مقةا ع  للتربة  فقة 

سةةم فيمةةا تبةةين أ  سةةمكها فةةي نفةةق المنطقةة   32الغربيةة  وصةة   إلةة    منطقةة  مسةةتوي  فةةي الجهةة

سةم   وكةذلك الحةال فةي حةرا  ايبيةا لةوحَّ أ  42إلة   يصة  الحراي  لمنطق  ذات انح اد بسي 

لةةوحَّ أ  هنةةاك مسةةاحات  سةةم فةةي الجهةة  الغربيةة  مةةن الحةةرا   بينمةةا42سةةمك التربةة  لةةم يتجةةاوز 

الكمالي  وس  حرا  أم صةفا     د في الجهوالصا زفيهاروتب صغيرة  اخ  الحرا  تب و ار اء 

في حرا  ايبيا في منطق  القسط  وهي التل  الوسط  من الحرا    وتعةو  تبرزالصاود أيلا  و

سةرع  اريةا   أسباف هذه الظاهرة إل  ع ة عوام  أبرزهةا االنحة اد  بحية  عمة  االنحة اد مةع

  ومةع نجةرا  والتعرية  المطرية  والريحية لة  زيةا ة عمليةات االعالمياه وتكتت الغطةاء النبةاتي 

توالي السنوات والعمليات أخذت الترب  بالت هود وترااع سمكها بحي  قة  واةو  الغطةاء النبةاتي 

وتككةفت  حت  اختف   م زا ت عمليات االنجرا  والتعري  حت  أصبحت م لمةا هةي علية  اليةوم 

 . الطبق  الصاري  في تلك المنطق 
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 والتي تبين حال  الصاود المككوف  في وس  حرا  أم صفا(  2) الصودة دقم 

 الجه  الجنوبي   ( 11/4/0210)تصوير الباح  

فةةي  داسةةت  أ   بيعةة  اسةةتا ام ارد  واالنحةة اد مةةن أهةةم ( 0223)وأكةة  أبوشةةم    

ت هود ارداضي بواسط  انجرا  الترب   وكانت منطق  ايبيا العوام  الطبيعي  التي تساع  عل  

من ضمن المنا ق الماتادة لتكو  واح ة من  ال    ارد  البود وارد  ذات الغطةاء النبةاتي 

وارد  المزدوع  بأشجاد الزيتو   وعلية  فةا  نتيجة  تحالية  محتةوى التربة  ( ايبيا)الطبيعي 

% 11.88 تي الطبيعي من العينةات المقصةو ة كانةت كةارتيلمنطق  حرا  ايبيا ذات الغطاء النبا

  وأ هرت ال داس  أ  سقو  كمية  مةن ارمطةاد تقة د  ين% 50.88و غرين% 02.04و  دم 

من الترب   مع واو  االنح اد وفي (0م/ غم  31.05)عملت عل  انجرا  (0م/لتر 103)بحوالي 

لصةةت ال داسةة  إلةة  أ  النبةةات م  وخ0225خةةالل عاصةةفتين مطةةريتين فةةي شةةهر كةةانو  ارول 

الطبيعي ل  أ ره في حماي  سط  الترب  من ا ر سقو  حبات المطةر   كمةا يعمة  النبةات الطبيعةي 

عل  زيةا ة نفاذية  التربة  بفعة  اةذود النباتةات   ويسةاع  الغطةاء العكةبي علة  التقلية  مةن تةأ ير 

كة ت ال داسة  علة  أهمية  أكمةا    (126-22  0223أبةو شةم  )الجريا  السطحي علة  التربة    

الغطاء النباتي في حماي  ترب  ارداضي من الت هود  ومع واو  منا ق قليل  الغطاء النباتي فهذا 

ق انة  تة ديجيا  فةي سيؤ ي مستقبال  إلة  زيةا ة انجةرا  التربة  ومةن  ةم ترااةع الغطةاء النبةاتي  وف

  .صفا أك ر من حرا  أم  وق  يعاني حرا  ايبيا من هذا الاطر ال اهم منطق  ال داس 
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 درجة انحدار السفوح -4

 ر انح اد السفو  في زاوي  سقو  ارشع  الكمسي  والتي تحة    داةات الحةرادة للمنطقة  يؤ 

  وبة وده يسةاع  فةي بة  والةذي يحة   مة ى خصةوب  التربة  كما يؤ ر االنحة اد علة  سةمك التر

  م ةة  الغابةةات وارشةةجاد والكةةجيرات  لنبةةاتي الطبيعةةي  وتغطيتةة  للمنطقةة نسةةب  واةةو  الغطةةاء ا

  ويمكةن للنباتةات االنح اد وسةمك التربة  فةي واو هةا النباتات العكبي  والتي تعتم  عل   دا 

أ  تتكيف مع  دا  االنح اد وتقوم بت بيت نفسها بلرف اذودها عمو يا وأفقيا  وذلك لحماي  

ها واةذوعها   كمةا تقةوم بنكةر نفسها من االنهيادات الصاري  التي تعمة  علة  تكسةير أغصةان

أبةو سةمود )  وارمطةاد قوة الةري  أغصانها وفروعها عل  سط  الترب  بكك  شعاعي لموااه

  ولوحَّ أ  حرا  ايبيا يتميز باإلنحة اد أك ةر مةن حةرا  أم صةفا بحية  تعتبةر (124  0225

  ك افة   مةن منطق  حرا  ايبيا أك ر عرض  إل  انجةرا  التربة   ولهةذا يعتبةر حةرا  ايبيةا أقة

    .  حرا  أم صفا خاص   في المنا ق المنح دة

  

 :العوامل البشرية2.7.2.

 :الرع  الجاار والمبكر-2 

يع  الرعي من الحر  الق يم  التي عم  بها ومادسها الكعب الفلسطيني منةذ قةرو    بحية   

وتربية  الحيوانةات  كانت اد  فلسةطين مةن المنةا ق ارولة   المكةتهرة بالزداعة  قة يما   فةي تة اين

وهةةذا مةةا يسةةم  اليةةوم    لسةةطيني فةةي تةةوفير مسةةتلزمات الحيةةاةالعكةةبي  بحيةة  اعتمةة  عليهةةا اإلنسةةا  الف

بالزداع  الماتلط   ومع اختال  الظرو  الطبيعي  والبكةري  والتةي عملةت علة  اسةتنزا  المةواد  

ذت الطاقة  الرعوية  أخ ر والطبيعي  ومنها المراعي  ب أت ارداضي الصالح  للرعي تتناقص وتنحس

عةي مبكةر  ويقصة  بةالرعي إل  تصنيف الرعةي إلة  دعةي اةا ر ود   وهذا ما  فعللمراعي تناف 

الجا ر والمبكر عل  ان  زيا ة ع   دؤوس الماشةي  عةن  اقة  تحمة  المرعة  مةن حية  وفةرة الكةأل  

ا بة وده يةؤ ي إلة  وا  يجري الرعي في وقةت مبكةر وفةي المراحة  ارولة  مةن نمةو النباتةات   وهةذ

  (.31  0222الهالي ) ت مير الغطاء النباتي الطبيعي في ك  منطق  تتعر  لهذه ارنواع من الرعي 

وتعتبر منطق  ال داس  منطق  حراي   فمنطق  أم صفا تعتبر منطقة  محمية  أمةا منطقة  ايبيةا  

ق  ال داسة  بكةقيها     ومن المفتر  أ  ال يكو  هناك دعي يه   منطذات ملكي  خاص  فهي أدا ي 

عبة  اللطيةف ) مةع مفةتش حةرا  أم صةفا  وبناء  عل  المقابالت التي تمت خالل فترة ال داسة  المي انية

وهةةةو مو ةةةف مةةةن قبةةة  وزادة الزداعةةة  الفلسةةةطيني   ا ةةةرة الحةةةرا  والمراعةةةي  أ  مةةةن ( التميمةةةي 

ين  للمسةاءل   القانونية   صالحيات المفتش منع الرعي  اخ  ح و  المنطق  الحراي  وتق يم المتجاوز

ولةةوحَّ  أ  هنةةاك تجمعةةا  بةة ويا  يقطةةن فةةي شةةمال غةةرف حةةرا  أم صةةفا بحيةة  يقومةةو  بةةالرعي فةةي 
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المنطق  المحيط  بهم عل  الرغم من تحذيرهم ومالحقةتهم  ونظةرا  لطبيعة  عمة  المفةتش مةن السةاع  

عةة م واةةو  المفةةتش بالقيةةام ال امنةة  صةةباحا   وحتةة  ال انيةة  بعةة  الظهةةر   لةةوحَّ أ  الرعةةاة يسةةتغلو  

بممادسةة  الرعةةي خاصةة  فةةي المنةةا ق الح و يةة  وكةة  هةةذا مةةع متابعةة  الحكومةة  اإلسةةرا يلي   وعمةة  

 وديات للحرا  خالل فترة الصبا  الباكر والمساء  كما لوحَّ اهتمام ال وديات اإلسةرا يلي  للمنطقة  

الحةرا  أك ةر مةن المنطقة  الكةرقي   الغربي  المحاذي  لمصنع الرخام والجرانيت المقةام علة  اداضةي 

وك  هذه الاروقات لطبيع  المحمي  تعم  عل  ترااع الغطاء النباتي الطبيعي للحرا  ناهيك عن ا ةر 

سير ارغنام  في ت هود الترب  وتلب ها و وس الك ير من النباتات الصغيرة وتكسير الكةجيرات خةالل 

  وزادة الزداع  تسم  بالرعي فةي أوقةات محة  ة أ( 0210مقابل  مع سلما   ) عملي  الرعي  وأك  

من شهر أياد ورع ا  معين  من المواشي  و  التأ ير علة   ودة حيةاة النباتةات فةي الحةرا  وهةذا مةا 

يسةةم  بةةالرعي المةةنظم   ويسةةم  باسةةتغالل مةةواد  الغابةة  بكةةك  مةةنظم وغيةةر ملةةر بالحيةةاة النباتيةة  

 .الطبيعي  والتنوع الحيوي  في الحرا  

أك  ان  يمنع ( 0211مقابل  مع عفان  ) أما حرا  ايبيا وحسب مقابل  مسؤول ارمن والنظاف   

عملي  الرعي من خاد  البل ة ويصعب منع ارهالي من الرعي في أداضيهم الااص   ولحسةن الحةَّ 

وفرة أ  قري  ايبيا صغيرة ا ا وأع ا  المواشي فيها قليل   وال تكك  خطرا  عل  المنطقة  الحراية  لة

الكأل خاد  ح و  المنطق  الحراي   ولوحظت عمليات الرعي في المنا ق الح و ي  من الحرا  وا  

الرعاة يأتو  من القرى المجاودة للرعةي م ة  قرية  كةوبر الواقعة  انوبةا   ومةن هنةا تبةرز مكةكل  قة  

واضح  ( سيا )تعاني منها حرا  أم صفا أك ر من ايبيا كونها محمي   بيعي  وهي ع م واو  ح و  

تفص  المنطق  الحراي  المحمي  عةن ارداضةي المجةاود لحمايتهةا قة د اإلمكةا  مةن التسةل  والرعةي 

والتاريب والتحطيب في الحرا  خاص  في المنطق  الكمالي  مةن الحةرا   ولكةن مةن الصةعب تح ية  

 .المنطق  في حرا  ايبيا نظرا  لتع   ملكي  ارداضي أه  القري  

 (:طع االشجارق)التحطيب  -0

عم  علة  تةوفير الحطةب أ اة السةتمراد اشةتعالها   امنذ عر  اإلنسا  ارول الناد واستأنسه 

فهي التي تب   عتم  ليل  وتوفر ل  ال  ء وتطهو الطعام   ومنذ ذلك الحين ال يزال اإلنسا  يبح  عن 

البيةةوت والسةةفن الحطةةب لتةةوفير الحااةةات ارساسةةي  فةةي الحيةةاة   فاسةةتعم  ارخكةةاف فةةي صةةناع  

وار وات العسكري  والك ير من ارعمال لا م  اإلنسا  ودفاهيتة   وبمةا أ  هةذا المةود  بة و  مقابة  

اقب  علي  اإلنسا  بكك  مفر    ويعتبر التحطيب من ارعمال التي يقوم بها سةكا  منطقة  ال داسة    

لةع ارعكةاف والحكةا ش وأغصةا   االشةجاد والكةجيرات  أو ق عوهو عبادة عن قطةع وتكسةير اةذو

 .بقص  استا امها لحااات اإلنسا  الماتلف  وعل  دأسها الطهي والت فئ 
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 عملي   التحطيب من قب  الب و في حرا  أم صفا( 8)صودة دقم 

 الجه  الكرقي ( 11/4/0210)تصوير الباح  

 

الصةالح  ونظرا  لكةو  المنطقة  زاخةرة بارشةجاد الحراية  والم مةرة ذات ارخكةاف الصةلب  

  و مع غالء المحروقةات وغةاز الطهةي  وادتفةاع أسةعاد اسةتهالك الكهربةاء   أصةبحت مواقة  قو وك

الطهي والت فئ  تز ا  انتكادا  في مجتمعنا   وهذا بة وده زا  الطلةب علة  الحطةب وارخكةاف لتةوفير 

التميمةي )أكة  الطاق  مع توفير المةال  ومةن خةالل المقةابالت مةع حةراس الحةرا  والمسةؤولين عنهةا  

ع م السما  بالتحطيب  اخ  حرا  أم صفا باعتبادها محمية   بيعية   وا  عمليةات ( 0210/ 06/4 

التحطيب  اخ  المحمي  تكو  لتنظيةف ارغصةا  المتكسةرة وارشةجاد الميتة   اخة  الحةرا    ويقةوم 

كسةرة خةالل عمة  الب و المجةاودو  للحةرا  بهةذه العملية  اسةتفا ة مةن الحطةب وإزالة  ارغصةا  المت

مفتش الحةرا  وتحةت إشةراف   وهةذا مةا شةوه  خةالل ال داسة  المي انية   وهةذا بالتأكية  ال يمنةع البة و 

والمتنزهين من قطع االشجاد وتكسير وتحطيب ارغصا  في حال ع م واو  مفتش الحةرا   وعلية  

ل   ومن خالل مقابل  تبق  االشجاد وارغصا  حت  تجف ويأخذها الب و بطريق  قانوني  وب و  مساء

في  ا ةرة الحةرا  والمراعةي فةي وزادة الزداعة  الفلسةطيني    قةال أ  ( عزمي سليما )مع المهن س 

أشةجاد متقادبة  اة ا   عة ةالحطب ناتج عن عمليات التفري  وهي عملي  إزال  الكجرة الرابع  من بةين 

  أو تقةةوم  ا ةةرة الحةةرا   ممةةا يةةؤ ر علةة  نموهةةا  ويكةةو  قطةةع االشةةجاد مةةرة فةةي السةةن متنافسةة  و

الةذي يصةيب أشةجاد الصةنوبر ( الميتةا كوكةوس)والمراعي بقطع وإزال  االشةجاد المريلة  بمةر  
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وإزالتها مباشرة من الحرا  وحرقهةا لتفةا ي انتكةاد المةر  بةين االشةجاد ارخةرى   ونتيجة   للعمة  

م يقةع 122×م122ن  ومسةاحت  المي اني وأ ناء اخذ العينات من حرا  أم صفا  وا  في مربع من العي

 62شةجرة مقطوعة   62في المنطق  الجنوبي  الكرقي  بالقرف من م خ  الحرا    وا   اخ  المربةع 

أ  السةلطات ( 0210مقابل  مع سلما  ) منها من الصنوبر الحلبي والباقي من السرو العمو ي  وأشاد

همية  ارخكةاف والحطةب النةاتج عةن اإلسرا يلي  في بيت إي   تق م  عطاءات لجمةع الحطةب  نظةرا ر

 .عمليات القطع المنظم  اخ  الحرا  وهذا يعتبر مر و ا  ماليا  يعو  إل  السلطات اإلسرا يلي   

 

كة  اللةواب  والقةوانين السةالف  الةذكر فةي حةرا  أم صةفا    تاتلةفأما بالنسب  لحةرا  ايبيةا 

مقابل  مع عفان  وأبو زي ةا  )  ك  ك  منوذلك لكو  ارد  التي يقوم عليها الحرا  ملكي  خاص    وأ

عل  أ  التحطيب ممنوع   اخ  الحرا  وال يسم  ب  إال رهةالي القرية  أصةحاف ارداضةي   (0211

علة  أ  الحطةب ( ابوزي ةا ) منةع احة  مةن التحطيةب فةي أدضة    وأشةاد عوحسب تعبيةرهم ال تسةتطي

الغربي  من الحرا  والواقع  مابين حرا   يسر  من الحرا  سرق    وهذا ما تم مالحظت  في المنطق 

ايبيا و قري  كوبر   كما  ر  مسأل  مهم  خالل اللقاء وهي عة م منةع ارهةالي وأصةحاف ارداضةي 

من قطع االشةجاد الستصةال  أداضةيهم وحماية  أشةجاد الزيتةو  المتبقية  فةي منةا ق محصةودة فةي 

  ايبيةةا خاصةة   وحسةةب سياسةة  وزادة بةةا  أداضةةي حةةرا( سةةلما  )انبةةات الحةةرا    وهةةذا مةةا أكةة ه 

الزداع  تسم  بالقطع المنظم والذي يا م المنطق  وارشجاد الزداعي  بكك  عام  وتمنع القطع الةذي 

يه   إل   اإلزال  والقلاء عل  المكه  الطبيعةي العةام للحرا  وهةذا مةا ال ينةال دضة  ارهةالي فةي 

د واستا ام ارد  كمنطقة  زداعية  كمةا كانةت ع م سيطرتهم الكامل  عل  أداضيهم أو قطع االشجا

  ونتيج   للعم  المي اني فا  مربع (0211مقابل  مع أبو زي ا  ) علي  في ب اي  السبعينيات حسب تعبير 

شةةجرة مقطوعةة  51م فةةي المنطقةة  الكةةمالي  الغربيةة  مةةن حةةرا  ايبيةةا  واةة  فيهةةا 122×م122العينةة  

يعم  عل  تناقص أع ا  االشجاد والكجيرات  اخ  الحةرا  اغلبها من الصنوبر الحلبي  وهذا ب وده 

ممةةا يةةؤ ي إلةة  فقةة ا  اةةزء مةةن الغطةةاء النبةةاتي الطبيعةةي ومةةن  ةةم ترااةةع التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي 

 .والحيواني عل  ح  سواء
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 توض  االشجاد المقطوع  في حرا  ايبيا ضمن مربع العين( 1)صودة دقم 

 لكمالي الجه  ا( 06/4/0210)تصوير الباح  

 

 :الحرااق-6

منها ماهو  بيعي نتيج  صواعق أو بمسةاع ة لح و  الحرا ق في الغابات  ف تع  ت ارسباف

  ومةن ارسةباف مةاهو الصيف الجاف  و الحادة الريا  أو نتيج  انعكاس أشع  الكمق المحرق  في أيام

  أو التاريةب والعبة  قصة  بفع  البكر نتيج  إهمةال غيةر متعمة  أو حةر  متعمة  لعة ة أسةباف أهمهةا

نتيجة  الحةةروف بحيةة  كانةت وال تةةزال الغابةةات تكةةك  عقبة  أمةةام تحةةرك الجيةوش البريةة  فةةي منةةا ق 

تعرضت لةبع  الحرا ةق المتعمة ة    منطق  ال داس  كونها منطق  حراي وكما هو الحال في  الحرف 

  المنطق  محمي   بيعية  وغير المتعم ة  ففي حرا  أم صفا كا  اللرد من الحرا ق ضئيال  ا ا  لكو

وتابع  للسلطات اإلسرا يلي    هذا يالق تاو  من العبة  والتسةبب بةالحرا ق باسةت ناء بعة  إهمةال 

المتنزهين وعة م تقية هم بوسةا   السةالم  العامة  أ نةاء الكةواء أو عة م مراعةاة كةو  المنطقة  حراية  

أ ناء الكواء أو إ فاء الناد بكةك  تةام بعة   وقابل  النتكاد الحريق بكك  كبير إذا ما تم استا ام المنق 

أ  المنطق  الحراي  في ايبيا تعرضت للحريق تكرادا  ومرادا  (  1/5/0211عفان   )االنتهاء   وأك  

 0222نتيج  العب  والتاريب المقصو    بحي  تعر  الحةرا  لحرا ةق متعمة ة فمنهةا مةا كةا  عةام 

  وكانةت مهمة   0212طرهةا الحريةق فةي  خريةف  وكةا  أشة ها وأخ 0222وأيلا حريق أخةر عةام 

إ فاء الحريق  ا ما  تقع ع  عاتق شباف القري  بحي  يسرعو  ك  من  رفة  باسةتا ام مةا هةو متةا  
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ما ل  للعيا    عل  الةرغم بع  االشجاد المحروق   إلخما  الحريق وحماي  أداضيهم من    وال تزال

  .من تحطيب أغلبي  بواقي الحريق

 

 نتيج  العب  في حرا  ايبيا عل  النباتات تأ ير الحريق ( 12)دقم صودة  

 الجه  الكرقي ( 15/6/0210)تصوير الباح  

حرا ق الغابات عل   بيعة  المنطقة    ففةي بعة  الحةاالت تكةو  الحرا ةق نهاية  الغابة  تؤ ر

يةة   وتحتةةا  وموتهةا إذا لةةم تتةةوفر لهةةا  شةرو  وعوامةة   بيعيةة  تسةةاع ها علةة  معةاو ة الحيةةاة مةةن ا 

مرحل  التعاقب النباتي إل  فترة زمني  معين  حسب الظرو  الطبيعي  المحيطة  بهةا  وتظهةر ارنةواع 

   ومما ال شك فية  فةا  الحريةق يةؤ ر سةلبا  ق دة أك ر عل  التحم  ومقاوم  للحرا قالنباتي  ارصيل   

حريق يؤ ر فةي الاصةا ص الفيزيا ية  عل  الترب  والتي تعتبر حاضن  الغطاء النباتي وبيئت  ارم   فال

والكيميا ي  للترب  ويعم  عل  ترااع الغطاء النباتي الطبيعةي عة ا عةن انة  يتسةبب فةي القلةاء  علة  

تلةك نتا جبحية  تكةير  (Pelaez et al , 2003) البذود وهةذا مةا أشةادت إلية  بعة  ال داسةات م ة 

بانافا  شة ي   فةي معة ل ادتفةاع الالةرة  تتميزالتي تلت الحريق إل  أ  ارشهر ارول   ال داس 

لةة ى بعةة  أنةةواع  الحكةةا ش   كمةةا يةةؤ ر الحريةةق بصةةودة ماتلفةة  علةة  نمةةو ارنةةواع النباتيةة   فةةي 

ال داس   وتوصلت ال داسة  إلة  أ  هنةاك تكةابها  لتةأ ير الحريةق وتأ يرالحيوانةات العاشةب   وبنمكةا  

ة إنتااها   ويؤ ر أيلا فةي البةذود والطال ةع ارولية  الحريق أ  يؤ ر في نمو النباتات وبقا ها  و وفر

للنبات  ويع  أ ر الحريق عل  النباتات متغيرا   بحية  يعتمة  علة  شة ة الحريةق   و داة  التغيةر فةي 

واتفقةةت  داسةة  . الطبقة  العليةةا مةةن التربةة    والاصةةا ص المناخيةة  للمنطقة  وحساسةةي  النبةةات للحريةةق

(Kutiel & Shavir , 1989)  بع  هةذه النتةا ج وأضةافت إلة  أ  أ ةر الحريةق فةي ارداضةي  مع

مةن  0سةم  4فةي سةمك %  20العكبي  وأداضي الكةجيرات يتسةبب فةي فقة ا  المةا ة العلةوي  بنحةو 
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  Pوالفسةةفود  Nالطبقةة  العلويةة  مةةن التربةة    وا  هنةةاك زيةةا ة ملحو ةة  فةةي عنصةةري النيتةةرواين 

كما زا ت االيصالي  الكهربا ي   وقاع ي  الترب  بكةك  ملحةو   المتوفر الكايتونات المذاب  في الترب    

مةن   PHمئةوي يغيةر نسةب     250فودا  بع  حر  الترب   كما أ  تعر  الترب  للحةر  علة   داة  

    ولهةذا تعتبةر  داة  حةرادة الحريةق فةي التربة  المحروقة  8.3في الترب  غير المحروق  إلة    7.6

العناصةةر الغذا يةة  للنبةةات فةةي التربةة  الغنيةة  بةةالموا  المع نيةة  والتةةي  ذات  ود مهةةم فةةي تح يةة  كميةةات

 .تعرضت للحر  

متفقا  مع ما سةبق أ  المنةا ق المحروقة  تكسةب التربة   بقة  سةو اء (  0222الهالي )وأشاد 

تزي  من  دا  حرادة الترب  وتعمة  علة  خفة  معة الت الر وبة  فيهةا  وبالنسةب  لتلةرد ارنةواع 

ع  اللرد أق  عل  النباتات المعمرة اللادة وغيةر المستسةاغ   مةن الحكةا ش وارعكةاف النباتي    ي

أ  غابةة  القةةر  ( 04-06   2010 أديةةج )الجافةة    وبينةةت  داسةة  أعةة ها معهةة  اربحةةا  التطبيقيةة  

الواقع  في الالي  ضمن سلسل   ابال فلسطين الوسط  انتكر فيها نبات القن ول بفع  الحريق  وذلةك 

كمةا     لكو  بذود النبات مغطاة بما ة شمعي  تذوف بفع  الحةرادة عنة  تعةر  الغابة  للحريةق   نتيج

  الحرا ق في المنا ق الحراي  تلعب  ودا  مهمةا  فةي ترااةع وتتة هود الغطةاء النبةاتي الطبيعةي فةي أ

بة وده  منطق  ال داس    إضاف  إل  التأ ير الكبيةر علة  خصةا ص التربة  وإضةعافها وتة هودها وهةذا

يعم  عل  ته ي  بقاء و وفةرة الغطةاء النبةاتي   وبمةا أ  المنطقة  يسةو  فيهةا أشةجاد الصةنوبر الحلبةي 

الزيةةوت والمةةا ة الصةةمغي  فيهةةا   فةةا  هةةذا يةة   نةةاقوس الاطةةر مةةن  الةةذي يعةة  سةةريع االشةةتعال نتيجةة 

عةةالم سةةياحي   اشةةتعال هةةذه المنةةا ق الحرايةة  والتسةةبب فةةي كاد ةة  بيئيةة  وفقةة ا  مسةةاحات حرايةة  وم

 .مواو ة ضمن محافظ  دام هلل والبيرة

 

 :اثر االحتالل اإلسراايل -4

منذ ق وم االحتالل اإلسرا يلي إل  هذه البال  عم  عل  التاريب والفسةا   فبة أ بتغيةر الطةابع 

المكاه  الحلادي  أهمها  ناإلسالمي العربي للم   والبل ات والقرى الفلسطيني   والذي تم   بك ير م

الطابع الزداعي الذي كا  يغلةب علة  سةكا  هةذه المنطقة  و بيعة  الغطةاء النبةاتي  فكانةت وال تةزال 

أشجاد الزيتو  باختال  أنواعهةا وأشةجاد الفاكهة  والحملةيات  إلة  اانةب االشةجاد الحراية  م ة  

كةاف البلو  والبطم ار لسي والفلسطيني والقطلب والقيقيب والاروف والك يةر مةن الكةجيرات وارع

والحكا ش  تع  ازءا  هاما  من المكه  الحلادي الفلسطيني  فعم  االحتالل اإلسةرا يلي منةذ بة ايات 

واو ه الغاصب إل   مةق الهوية  الفلسةطيني  بكة  الطةر  وارسةاليب  وعمة  علة  اقةتالع االشةجاد 

ارداضةي ارصيل  المتم ل  في ارنواع السابق  الذكر  وتجريةف ارداضةي وشةق الطةر   ومصةا دة 

الزداعي  من أصحابها  وإقام  المستو نات ومنع المزادعين مةن الوصةول إلة  أداضةيهم وحقةولهم  
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ج ارداضي و حرقها رغرا  عسةكري  وأمنية   إضةاف  إلة  وضةع الحةوااز ونقةا  التفتةيش  يوتسي

عين وإقام  ا اد الفص  العنصري  وإ ةال  الانةازير البرية  التةي تة مر المحاصةي  وتةروع المةزاد

وتعتة ي علةةيهم  كة  هةةذه السياسةات وأك ةةر أ ت إلةة  ترااةع الغطةةاء النبةاتي الطبيعةةي ومةن  ةةم التنةةوع 

 .الظالم الحيوي  وهذا ما ينطبق عل  منطق  ال داس  والتي تعاني من بع  الممادسات اإلسرا يلي  

 

( 0212محسةن ( ) 0222الهةالي ( ) 0223أبةو شةم  ( ) 0225شركق )  داسات م   ع ة وأامعت

علةة  أ  االحةةتالل اإلسةةرا يلي لةة   ود كبيةةر فةةي تةة هود ارداضةةي الزداعيةة  والرعويةة  والحرايةة   

ارداضةةي أ  مةةن االنتهاكةةات اإلسةةرا يلي  التةةي أ ت إلةة  تةة هود (  0225شةةركق ) وحسةةب  داسةة 

الفلسةةطيني   مصةةا دة ارداضةةي الزداعيةة  والحرايةة  مةةن ااةة  إقامةة  المسةةتو نات وشةةق الطةةر  

 ونةم ( 02612)  وبناء ا اد الفص  العنصري  حي  قامةت الحكومة  اإلسةرا يلي  بمصةا دة االلتفافي

من الغابات الحراي   واكبر برها  عل  ذلك حر  اب  أبو غنةيم الواقةع فةي الجنةوف الغربةي لم ينة  

 822 ونم  وبالنسب  لمنطق  ال داس  فقة  تةم مصةا دة مةا يقةادف ( 104) الق س  والذي يبلف مساحت  

  ونةم مةن ارداضةي الحراية   التابعة  لقرية  أم صةفا وقرية  النبةي صةال   إلقامة  مسةتو ن  حلمةةيش 

عم ت السياسات اإلسرا يلي  عل  إقام  الك يةر مةن المسةتعمرات فةي منةا ق الغابةات والحةرا  م ة  و

يةت مستعمرات عيلي وأديئي  وق وميم وألو  مودي  وبراخا في نابلق ومستعمرة اب  أبو غنيم فةي ب

لحةةةم ومسةةةتعمرتي ميتاتيةةةاهو وكريةةةات سةةةيفر ومعظةةةم مسةةةتعمرات هلةةةب  الجةةةوال    بحيةةة  كانةةةت 

أداضي الغابات في اللةف  الغربية   إضةاف   من% 28المستعمرات اإلسرا يلي  مسؤول  عن خسادة  

 إل  استغالل المنا ق الطبيعي  سياحي ا  ممةا أ ةر علة  الحيةاة الطبيعية  فيهةا  وعلة  سةبي  الم ةال  فةي

سن  سةيال  منطق  عين الفكا  الواقع  عل  شا   البحر الميت أزيلت ارشجاد فلم يتبق سوى شجرة

ما هةذا (11  0221وأخةرو  صةفر)   ونمةات فقة  6واح ة  وانحسةرت مسةاح  أشةجاد ارداك إلة  

فةةي  داسةةت  أ  حكومةة  االحةةتالل الصةةهيوني عملةةت علةة  مصةةا دة آال  (  0223أبةةو شةةم  ) أكةة ه 

  كمةةا  1121مةةن أداضةةي قريةة  النبةةي صةةال  و يةةر نظةةام إلقامةة  مسةةتو ن  حلمةةيش عةةام  الةة ونمات 

صو دت مساحات كبيرة من أداضي قري  أم صةفا وبرهةام وعجةول إلقامة  مسةتو ن  عطيةرت عةام 

البريطاني في فترة العكرينيات  فحرا  أم صفا  صو دت في عه  االنت ا ي  علما  با  أداض 1182

 ونةةم إلقامةة  منطقةة  حرايةة  وزداعةة  أشةةجاد 1122يةة  صةةو د مةةا يقةةادف مةةن القةةر  الماضةةي  بح

تعو  أغلبي   ملكيتها إل  أهالي قري  النبي صال  و لقري  والصنوبر عل  أدا  كانت أصال زداعي  

وزادة الزداعةة  ) تقريبةةا  حسةةب  ا   ونمةة 262مةةا مسةةاحت إال  أداضةةيها  مةةن صةةفا  والتةةي لةةم يتبةةق أم

مةةا هةةو مبةةين فةةي اةة اول المسةةاح  التابعةة  لتلةةك المنطقةة   واتفةةق كةة  مةةن  وذلةةك(  0221الفلسةةطيني  

والتي قسمت ارداضي الفلسطيني  فةي  0عل  أ  اتفاقي  أوسلو ( 0223أبو شم  )و(  0225شركق )
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سةةمحت لحكومةة  االحةةتالل اإلسةةرا يلي بكةةق  ةةر  التفافيةة     A.B.Cاللةةف  الغربيةة   إلةة  منةةا ق 

مسةاح  أداضةي  نسب  مةنر بوالتي تكك  أك  Cفي منا ق التصنيف توص  بين المستو نات خاص   

منها   ممةا يسةم  لالسةرا يلين السةيطرة علة  هةذه    والتي تعتبر منطق  ال داس  ازءا  اللف  الغربي  

المنا ق الحراي  ب عوى حمايتها ومن  م تسايرها لا م  أغراضهم االستيطاني    وفي المقابة  منةع 

بعلةةها وتسةةه  علةةيهم  ةةر  الوصةةول إليهةةا بر  زداعيةة  تةةرب  أداضةةيهم مةةن شةةق  ةة نالفلسةةطينيي

وهةذا مةا حصة  مةن منةع شةق  ريةق    Cواالهتمام بها واستصالحها   خاص  في المنا ق المصةنف  

يقلةي  1180عةام ( 1215)زداعي ما بين قري  برهام وأم صفا  نتيج  لص ود قراد عسكري دقةم 

أبو شم  )لقرف من المعسكرات اإلسرا يلي  والطر  االلتفافي   بمنع أي نكا ات زداعي  فلسطيني   با

حسةةب تقسةةيم االحةةتالل اإلسةةرا يلي B,C  ق احةةرا  ايبيةةا إلةة  منةة نقسةةم كمةةا ي(. 24-23   0223

حسةب    A,B,Cتقسةيم منطقة  ال داسة  إلة  منةا ق( 5)وتوضة  الااد ة  . رداضي اللف  الغربي 

 .إتفاقي  أوسلو

 

ي  التةي أ لقهةا قطعةا  المسةتو نين فةي منطقة  ال داسة  وخاصة  بكونهةا تعتبر الانازير البر

منا ق حراي  خطرا  مح قا  باإلنسا  والكجر معا    ومن خالل المقابالت التةي أاريةت  أكة  كة  مةن 

من قري  ايبيا عل  أ  الانازير البري  تع ةو فةي ارد  فسةا ا  (  0211مقابل  مع عفان  وأبو زي ا   )

  كمةةا تهةةاام  حرايةة  وتتاةةذ الحةةرا  مكةةا  اسةةتقراد  تةة مير االشةةجاد والكةةجيرات الفهةةي تعمةة  علةة
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أ  إ ةةال  ( 0211مقابلةة  مةةع التميمةةي )  وأضةةا وتةة مر المزدوعةةات المجةةاودة للبيةةوتالمةةزادعين 

الانازير البرية  فةي حةرا  أم صةفا يالةق مكةكل  كبيةرة مةن خةالل تة مير االشةجاد وتكسةير أغصةا  

عكةةاف والحكةةا ش مةةن خةةالل الةة وس عليهةةا مةةرادا  وتكةةراد    إضةةاف  إلةة  أ  الكةةجيرات وتةة مير ار

كما هو مبةين فةي الصةودة  الانازير تحك الو ها بارشجاد مما يؤ ي إل  تأك   بق  اللحاء الكجري

موتهةةا   وعةة ا ذلةةك تعتبةةر  دبمةةانتيجةة  االحتكةةاك ومةةن  ةةم يتسةةبب فةةي ضةةعف الكةةجرة و (11)دقةةم 

لعةةاملين فةةي الحةةرا  كمفتكةةين أو كمتنةةزهين  بحيةة  تتميةةز إنةةا  الانةةازير مصةة د ذعةةر وخةةو  ل

الانازير بحال  هيجا   ومهاام  أي شاص تراه عن ما تكو  برفق  صةغادها   وهةذا بالتأكية  يسةاهم 

ممةا يلةر بالسةياح   نفي ت مير الغطاء النباتي في الحرا   وخلق او من الرهب  ومنع ق وم المتنزهي

 . البيئي  في الحرا 
 

 

 أ ر الانازير عل  ارشجاد في منطق  حرا  أم صفا( 11)الصودة دقم 

 الجه  الكمالي ( 15/4/0210)تصوير الباح  

مةن العمة   نعملت سياس  اإلغةال  ومنةع العمةال الفلسةطينيي( 0212محسن )وحسب  داس  

ع  منهم إل   اخ  ارداضي الفلسطيني  المحتل    نتيج  إلقام  ا اد الفص  العنصري   إل   فع الب

مزاول  مهن  قطع االشجاد والكجيرات والنباتات الطبية    والحصةول علة  مةر و  مةالي يعتةاش مةن 

 .م   الميرامي  والبابونج والزعتر خالل   م   بيع الحطب أو بع  النباتات الطبي 

 

 



32 

 

 

 جمع النباتات الطبية    -2

التجربة  بة أ يتعةر   من ومةن خةاللعر  اإلنسا  ارول النباتات الطبيعية  كغةذاء ومةع مةرود الةز

  فأخةةذ يأكلهةةةا ويعةةالج بهةةا نفسةةة  وينصةة  غيةةةره النباتيةةة   بيةةا   تةة ديجيا علةة  فوا ةةة  هةةذه ارنةةواع

بتجربتهةةا وتطودت ارسةةاليب والطةةر  فةةي اسةةتا ام النباتةةات الطبيةة  كعةةال  لألمةةرا  العرضةةي  

وتزاي  مةع االهتمةام بالنباتةات   مفعوال  واضحا  عل  الصح  العام البسيط  غير المزمن    وأعطت 

الطبي  في عال  ارمرا   وأصب  ك  إنسا  عل  وا  البسيط  يعلةم أ  النباتةات لهةا فوا ة   بية  

تعتبةر النباتةات الطبية  إسةعا  أولةي ربنةاء البا ية   فهةي بم ابة  ( 0222الهالي )وعالاي   وحسب 

ل داسة  تعتبةر منطقة  زاخةرة بةارنواع مكف   بي وصي لي   بيعي  بة و  مقابة   وبمةا أ  منطقة  ا

النباتي   فهي تحتوي عل  الع ي  من ارنواع النباتية  ذات االسةتا ام الطبةي كمةا هةو متعةاد  علية  

شعبيا   واليزال العلم يبح  ويتعر  عل   فوا    بي  رنواع نباتي  ع ي ة تنمو حولنا   وبكك  عام 

مطلق وذلك رهمي  النبات و وده في حياة اإلنسا  ال يمكن وصف نبات معين عل  ان  ضاد بكك  

حتةة  علةة  المسةةتوى الجمةةالي   ومةةع معرفةة  اإلنسةةا  الفلسةةطيني أهميةة  هةةذه ارنةةواع النباتيةة  اخةةذ 

  وفةةي منطقةة  ال داسةة   وحسةةب اديةة مةةن العطةةادين والمحةةالت التجأو شةةرا ها  وتازينهةةا ابجمعهةة

يمنع امع ارعكاف الطبي  بكك  عام من حرا  أم  بأن ( 0211مقابل  مع التميمي )المقابالت أشاد 

مقابل  مةع أبةو ) صفا وياالف ويغرم من يقوم بذلك من قب  حماي  الطبيع  اإلسرا يلي  وهذا ما أك ه 

بيةت اية     علة  أ   لسلط  الطبيعة  اإلسةرا يلي  ومقرهةا مفتش حرا  أم صفا التابع ( 0211عوا  

لمعمةةول بهةةا حسةةب ارنظمةة  والقةةوانين اإلسةةرا يلي  و واةة  كةة  مةةن ياةةر  القةةوانين والتعليمةةات ا

 نبحوزت  نباتات  بي  تم امعها من الحرا  يسأل ويغرم نتيجة   لمةا فعة    عة ا عةن كةو  المتنةزهي

يعملو  عل  استا ام بع  ارعكاف الطبية  وغليهةا أحيانةا وشةربها أ نةاء التايةيم أو التنةزه   ومةع 

 عفانةة   الحةةرا  خلسةة    وفةةي حةةرا  ايبيةةا وحسةةبت الطبيةة  مةةن هةةذا هنةةاك مةةن يقةةوم بجمةةع النباتةةا

أ  هناك الك ير من ارهالي يعتم و  عل  النباتات المواو ة في الحةرا  ( 0211مقابل  مع عفان   )

النباتةات فةي حةرا  ايبيةا تتعةر  وأضا  أ  لتلبي  حاااتهم من النباتات الطبي  عل  م اد العام   

القلةةع مةةن الجةةذود وهنةةا يمكةةن زداعتهةةا فةةي أمةةاكن أخةةرى بجانةةب : وهةةي ل ال ة  أنةةواع مةةن الته يةة  

البيوت والح ا ق المنزلية  واسةتا امها عنة  الحااة  بحية  تكةو  خلةراء يانعة   أو امةع النباتةات 

بقطع فروعها والعم  عل  تجفيفها وتازينهةا واسةتا امها حسةب الرغبة   وهةذا مةا يقةوم بة  أهةالي 

ع  المتنزهين أو من يأتي خصيصا للحرا  في فترات معين  من السن  القري  والقرى المجاودة وب

لجمع النباتات الطبي    ولكن ارخطر من ذلك أولئك الذين يجمعةو  هةذه النباتةات فةي أكيةاس كبيةرة 

بقص  المتاارة وبيعها إل  العطادين وعرضها في ارسوا   وبطبيع  الحال يعتبر هذا الفع  عامة  

 .ترااع ارنواع النباتي  خاص  الطبي  في هذه المنا قإزال  وت هود قوي ل
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وعل  سبي  الم ال تم إاراء حواد مع اح  الباعة  المتجةولين الةذين يبيعةو  ارعكةاف الطبية  

  أشةاد انة  يجمةع هةذه العكةب  الطبية  مةن عة ة قةرى مةن ( Salvia fruticosa) وبارخص الميرمية 

كغم يوميا  علة  مة اد العةام   وأضةا   02ويجمع ما يقادف محافظ  دام   والبيرة بواسط  منج    

ان  يقوم بجمع ارغصا  الصالح  للبيع   كمةا انة  يقةوم باسةت ناء قطةع ارغصةا  التةي تحمة  البةذود  

بسبب سياسةات اإلغةال  وقلة  فةرص العمة   وحسةب : وعن  سؤال  عن أسباف اختياد هذه المهن  قال

لكمي   ووفرة هذه النبت  حاليا  مقادن   بالسنوات العكر السابق   وأضا   أقوال  ان  الحَّ ترااعا  كبيرا  

يقوم أيلا بجمع أنواع نباتي   بي  أخرى م   الزعتر  (Salvia fruticosa) ان  إل  اانب الميرامي 

 Teucrium)والجع ة  (  Satureja thymbra)والزعتر الرومي ( Majorana syriaca) البل ي 

capitatum  )لبابونج وا(Matricaria aurea  ) ولع  من أهم وابرز ارنواع التي تتعر  للقطع  

(  Satureja thymbra)  والزعتةر الرومةي (  Salvia fruticosa) في منطق  ال داسة   الميرامية  

وحصةةة  البةةةا   ( Teucrium capitatum)والجعةةة ة  ( Thymbra spicata)وزعتةةةر السةةةب   

(Rosemairinus officinalis )  و داةةة  الحمامةةة(Paronychia argentea  ) والكةةةومر

(Ferula communis  )  والهليةةو (Asparagus aphyllus  )   وارقحةةوا (Anthemus 

palaestinus )   وصةةةابون  الراعةةةةي الزعمطةةةةو(Cyclmen persicum  ) والكةةةةوفا  البةةةةري

(Avena sterilis  ) والزعةةرود (Crataegus aronia  )  والاةةروف (Ceratonia siliqua )

 . وغيرها الك يرمن النباتات ذات االستا ام الطبي الكعبي

  

 :بالنفايات الصلبة التلوت-0

البكري  المؤ رة في ترااع   تعتبر النفايات الصلب  الناتج  عن النكا ات البكري  اح  العوام 

ات الصلب  التةي تعةاني منهةا الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في منطق  ال داس    ومن أهم أنواع النفاي

منطق  ال داس  هةي المالفةات التةي يتركهةا المتنزهةو  وداءهةم بعة  التنةزه   والتةي تتم ة  فةي المةوا   

م ة  اركيةاس وار بةا  واركةواف وعلةب المكةروبات البالسةتيكي  وغيرهةا  إضةاف  إلة    البالستيكي

وارودا  والكرتةةو  ومالفةةات الطعةةام وعلةةب المكةةروبات المع نيةة   ( القصةة ير)ار بةةا  المع نيةة  

مقابلةةةةة  مةةةةع  نةةةةةا رة ) وأشةةةةاد    ( الطمم)والكواء  باإلضاف  إل  بع  مالفات البناء والتجريف 

إ  حةةرا  أم صةةفا كةةا  يحتةةوي علةة  اميةةع المرافةةق العامةة  التةةي يحتااهةةا المتنزهةةو  ومةةن ( 0211

ا ي  ولكةةن تةةم العبةة  فيهةةا ضةةمنها حاويةةات النفايةةات والمةةراحي  وكراسةةي وخةةرا   ولوحةةات إدشةة

بةا  الحةرا  كةا  قبة  عةام ( 0211مقابلة  مةع التميمةي )وتاريبها وسرقتها  وأك  ذلك مفتش الحرا  

يحتةةوي علةة  مرافةةق عامةة  وميةةاه للكةةرف وحاويةةات للقمامةة  ومةةراحي  وكراسةةي ولوحةةات  1182

امة  تبقة  مسةتويات إدشا ي   ولكن  الت  ي  العب  والتاريةب   ومةع عة م واةو  حاويةات لجمةع القم
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الحفا  عل  النظاف  العام  في المكا   مرهون  بسلوك المتنزهين وحسهم و وعةيهم البيئةي   وبةالرغم 

من ذلك يقوم مفتش الحرا  بجمع ما يستطيع من هذه القمام  ومالفات المتنزهين وتجميعها في خزا  

  للحفةا  علة  المنظةر الجمةالي مع ني وحرقها   علما  با  هةذا لةيق مةن عملة  الاةاص وإنمةا يقةوم بة

عن أسف  لما يقةوم بة  المتنزهةو  ( 0211مقابل  مع عفان  )للحرا   أما بالنسب  لحرا  ايبيا فق  عبر 

قةام أهةالي  0211في الحرا  من دمي النفايات وتكوي  منظر الحرا  الجمالي  ولمنع ذلك وفةي عةام 

راية  بعة  قيةام احة  سةا قي الكةاحنات بكةةب قرية  ايبيةا وضةع بوابة  ح ي ية  علة  مة خ  المنطقة  الح

مالفات بناء في وس  الحرا    إضاف  لقيام بع  ارهالي بتجريف بع  المنا ق فةي الحةرا  لفةت  

  وعمةة  مسةةؤول ارمةةن والنظافةة  بفةةر  تةةذكرة  خةةول بقيمةة  (القسةةط ) ريةةق تصةة  لقلةةب الحةةرا  

وذلك للعم  مع فريق من شباف القرية   للمنطق  الحراي  أيام الجمع  والسبت من ارسبوع ( شيك 5)

لجمع النفايات والمحافظ  عل  سالم  المتنزهين  و توزيع منكودات ترش  المتنزهين وتح هم للحفا  

علةة  النظافةة  والنظةةام وإدشةةا هم لمنةةا ق أمنةة  لهةةم ور فةةالهم حتةة  يسةةتمتعوا بالجلسةةات الها  ةة  فةةي 

جمع النفايات وحرقها  اخ  المنطق  الحراي  وهذا ما أحلا  الطبيع  الاالب   ويقوم هؤالء الكباف ب

يلةةر بالنباتةةات نتيجةة  الغةةازات المنبع ةة  مةةن عمليةة  الحةةر  إضةةاف  إلةة  الحةةرادة الناتجةة  عةةن عمليةة  

الحر  والتي تتسبب في حر  و موت الك ير مةن النباتةات المجةاودة لمنطقة  الحريةق  وهةذا مةا تبينة  

ل مةا سةبق يظهةر  ود النفايةات الصةلب  فةي التةأ ير علة  حيةاة   ومةن خةال(12) الصودة السةابق  دقةم

النباتات وانتكادها  إضاف  إل  التأ ير عل  الترب  مةن خةالل تةراكم بعة  المةوا  البالسةتيكي  السةام  

وبع  المعا   والتي ب ودها تؤ ر عل  خصا ص الترب  الكيميا ي  والفيزيا ية   وبمةا أ  التربة  هةي 

ت تتأ ر بهذه النفايات بكك  غير مباشةر وهةذا يعنةي أ  للنفايةات أ ةادا  مباشةرة وغيةر البيئ  ارم للنباتا

مباشةةرة علةة  النباتةةات الطبيعيةة  فةةي منطقةة  ال داسةة   وبمةةا أ  اةةزءا  مةةن منطقةة  ال داسةة  تعةةر  

 ةللتجريف وإلقاء مالفات البناء فال شك أ  يؤ ي ذلك إل  القلاء التام عل  ارنةواع النباتية  المواةو 

في تلك المنطقة    عة ا عةن تكةوي  المنظةر الحلةادي والجمةالي للمنطقة   والةذي يعمة  علة  تكةوي  

 .وترااع السياح  البيئي  في المنطق 

 

 :ملكية األراض  -9

تعة  ملكيةة  ارداضةي مكةةكل  بةادزة فةةي حةرا  ايبيةةا أك ةر مةةن حةرا  أم صةةفا   وذلةك لكةةو   

قطع  في الجه  الجنوبي  الغربي  من الحرا  الواقع   حرا  أم صفا أدا ي مصا دة منذ زمن باست ناء

عن  الم خ  والتي تعو  ملكيتها إل  ضاب  بريطاني من أص  ليبي ي ع  اإل ديسي  بحي  قام ود ت  

من أصة  فلسةطيني  بتقة يم أودا   بوتية  للمحةاكم اإلسةرا يلي  بحةق تملةك هةذه ارد  مةن الحةرا   

تعو  ملكي  ارداضي التي يقوم عليها حرا  ايبيةا إلة  كة  عةا الت فيما . (0211التميمي مقابل  مع )
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القري  وهي النجاف ولها النسب  اركبر وأبو زي ا   وعب  الجةوا  وموسة  وحمة ا  وحمة   وكة  عا لة  

 وهجةرةومةع زيةا ة الود ة  ( 0211مقابلة  مةع أبةو زي ةا  )من هذه العا الت تعر  أدضها وح و ها  

ي  أو خاداي  ق  االهتمام بارد  مما تسبب في تة هودها   ونقةص قيمتهةا سواء هجرة  اخل البع 

ما يا  ومعنويةا  لة ى الود ة  الةذين شةغلتهم الحيةاة فةي الم ينة  وأنهكهةم غةالء ارسةعاد وتةر ي الوضةع 

االقتصا ي  و تزاي  متطلبات الحياة   مما خلق مككل  أكبر وذات  ابع خاص بحةرا  ايبيةا أال وهةو 

ي التابع  للحرا    وهذه مككل  ق  تكو  أول  الطر  للقلاء عل  واةو  منطقة  حراية  بيع ارداض

 بيعي  نتيج  بيع ارداضي إل  سماسرة من  ةم تسةييجها وتجز تهةا وفصةلها  عةن بعلةها ممةا يةؤ ي 

إلة  ضةياع دقعة  خلةراء اميلة  ضةةمن محافظة  دام   والبيةرة   وأ ناءالعمة  المية اني تةم مكةةاه ة 

ة في اد  الحرا  مرتين في اقة  مةن شةهر  كمةا وا  اد  أبةو د ينة  المسةيج  حسةب مةا السماسر

 اخ  الحرا  تعتبر اكبر برها  علة  بيةع ارداضةي  اخة  المنطقة  الحراية  لقرية  ( أبو زي ا  ) أشاد

   .   ايبيا 

- :اإلتفاقيات الدولية للمحافظة عل  التنوي الحيو  المعاهدات و9.2.

اتفاقيةات ومعاهة ات مةن م ة  ارمةم المتحة ة بةرامج والمنظمةات ال ولية  الع ي  من  وضعت

بةةالتنوع  وكانةةت أول منظمةة  بيئيةة  ماتصةة , هةةا والمحافظةة  علةة  التنةةوع الحيةةويأاةة  إلةةزام الةة ول ب

التةةي يرتكةةز عملهةةا علةة  إعةة ا  بةةرامج للمحافظةة  علةة   المحميةةات و, 1148ت عةةام الحيةةوي  أنكةةئ

لمه  ة باالنقرا   والعم  عل  وضع خط  وسياسات إستراتيجي  خاص  الطبيعي  والمياه وارنواع ا

م مةؤتمرا حةول  1120عق ت االمم المتح ة في السةوي  عةام ( 646   0226ود م )  .بالتنوع الحيوي

قةرادا  فةي كةانو    ولة  فقة   وأصة دت الجمعية  العامة  لألمةم المتحة ة 11البيئ  واإلنسا  شادك في 

ارد  بةين "مؤتمر حول البيئة  والتنمية  فةي ديةو  ي اةانيرو  تحةت شةعاد    بعق 1110ارول عام 

ألف عالم وخبير في العلوم البيئي   وسمي المؤتمر قم   62  ول  ومنهم 185وحلر المؤتمر " نا أي ي

عقةة  اتفاقيةة  التنةةوع الحيةةوي ال وليةة  والتةةي أقةةرت اتفاقيةة  التنةةوع الحيةةوي تةةم خاللهةةا  العةةاد  والتةةي

اي  وصو  ارنواع النباتي  والحيواني  والكا نات ال قيق  ضمن الحيز الجغرافي لك   ول   الااص  بحم

 1116وأصةةبحت سةةادي  المفعةةول فةةي عةةام  ولةة   152ولقةة  تةةم التوقيةةع علةة  هةةذه االتفاقيةة  مةةن قبةة  

  ونتج عن هذه االتفاقي  المكروع اإلقليمي للتنةوع الحيةوي الزداعةي (144-141  ف0212ارشرم )

  بحية  ال يافةة   ود سةةودي  ك ولةة  0222م كةة  مةةن سةةودي  وارد   ولبنةا  وفلسةةطين فةةي عةةا بةين

 ( .152  ف0212ارشرم )سباق  ونكط  في حماي  التنوع الحيوي العربي  

توالةةت بعةة ها المةةؤتمرات واالتفاقيةةات والمعاهةة ات ال وليةة  واإلقليميةة  وكةةا  همهةةا الوحيةة  

 0212تنةوع الحيةوي العةالمي فةي عةام ياع  حتة  اةاء عةام الحماي  التنوع الحيوي وصةون  مةن اللة

والذي تناول أهمي  التنوع الحيوي وما هي العوام  المؤ رة في  والتركيز عل  الة ود البكةري السةلبي 
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  كما الحرادي وأ ره عل  التنوع الحيويفي ته ي  وضياع التنوع الحيوي   ومناقك  حقيق  االحتباس 

وضةع م  علة  تج ية ها وعة م اسةتنزافها وافظ  عل  المواد  الطبيعي  والعللمح ا   ر  أساليب و رق

  رنهةةا أمانةة  يحملهةةا ايةة   ام  تةةنه  بةةارمم وتةةؤمن مسةةتقبلهمخطةة  وتبنةةي سياسةةات تنمويةة  مسةةت

 .ستقب مالحاضر إل  اي  ال
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 الثالثالفصل 

 والمناقشةالنتااج  .3

   

 :جيبيا حراجم صفا وأحراج  ت يو  النبات  ف  منطقواقع التنوي الح 1.3. 

 

 للواقع نظر  عامة1.1.3.

    سةةبحان  أد    علةة  بعلةها   فجعةدخلةق   الكةو  فةي تنةةاغم وتكامة   وفلة  ار

   فجعلهةا يهةاد  التةي بةادك   فارهةا كونوذلةك   عةن غيرهةا بعة ة صةفات ةتميةزفلسطين ادضةا  م

 مهبطا  رنبيا ة  وتعال     سبحان  هااختادفق  ياء عليهم السالم  أامعين   بنمهب  ال يانات واد  ار

  وذلك لب يع صةنع   ذها   وتتفت  فيها اروتقر العيان  يطيب العيش فيها وب    الصالحين أوليا  و

مةابين فيها من نعم وافرة  كما ميزها   بميزة اغرافي  بحية  تتوسة  العةالم   وتكةك  حلقة  الوصة  

وقوعهةا علة    أ الكر  والغرف وما بين الكمال والجنةوف   وعلة  الةرغم مةن صةغر مسةاحتها  إال 

ميةزات  الذي منحهالطولي شكلها ا إل  إضاف   أخرى  اهوانه ام آسيوي من   اهمن  وااه  بحري 

تةوفر علة   نباتية  ماتلفة  عملةت أقةاليم أدبعة  بحي  تلم هذه البقع  الجغرافي  الصغيرة  بيعي  ام 

البحةر المتوسة   إقلةيم ارقةاليمهةذه  أهةم  ومةن  رىأخةالحيوي بكك  كبير مقادنة  بة ول كبيةرة  عالتنو

  التةي تتميةز بةوفرة المصةا د ع  عل  سلسل  ابال فلسةطين الوسةط الذي يلم منطق  ال داس  والواق

 .الطبيعي  مع تنوع حيوي نباتي ها  

مةةن محافظةة  دام    والبيةةرة  وهةةي مةةن المنةةا ق  تقةةع منطقةة  ال داسةة  إلةة  الكةةمال الغربةةي

الحراي  القليل  المتبقي  في هذه المحافظ   وتعتبر الغابات والمنةا ق الحراية  مكةه ا  حلةاديا  يميةز 

ارداضي الفلسطيني   إضاف  لكونها منظرا اماليا يميز أدضنا ويكسبها اللو  ارخلةر الجمية   كمةا 

للعةا الت الفلسةطيني   و مةع التطةاول فةي البنيةا   ا  ومتنزه ا  وحي  ا  متنفس تعتبر اليوم المنا ق الحراي 

خذة في التوسع العكوا ي السريع  يعتبر اء من وس  ومحي  م ننا وقرانا اآلوانحصاد الرقع  الالر

يكسوها الغطاء و  فلسطيني   وتحت سيطرة إسرا يلي  صفا محمي   بيعي  واقع  عل  أدا ي حرا  أم 

لكجري بكك  كبير واختلطت فيها ارشجاد ارصيل  مع ارشجاد ال خيل  والمزدوعة  قة يما  النباتي ا

 عتبر حرا  ايبيا القا م عل  أدا ي حت  أ  هناك بع  ارنواع أصبحت متو ن  في تلك المنطق   وي

بعكةةوا ي  إضةةاف  إلةة  تةة خ  بعةة  العوامةة   ا  مزدوعةة ا  تابعةة  لملكيةة  خاصةة  رهةةالي القريةة   حرااةة

بيعي  والبكري  في توسع دقع  المنطق  الحراي   وبنظرة شمولي  لمنطق  ال داس   وللتعر  عل  الط

م ى وحقيق  التنوع الحيوي النباتي في ك  من حرا  أم صفا  وحرا  ايبيا  فال ب  من التعةر  علة  

لوسط    بع  ارسباف والعوام  التي أ ت إل  واو  هذا التنوع الهام  ضمن سلسل  ابال فلسطين ا
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والتي تعتبر ذات أهمي  بالغ  في التعبير عن واقع التنوع  الحيوي النباتي إلقليم البحر المتوس    وبما 

أ  حرا  أم صفا مجاود لحةرا  ايبيةا تنطبةق عليهمةا الك يةر مةن العوامة  الطبيعية    بحية  يتةراو  

وهذا االدتفاع يعتبر  لبحر عن سط  ا ا  متر 325-322ادتفاع منطق  ال داس  عن سط  البحر ما بين 

نمو الك ير من ارنةواع النباتية    باإلضةاف  إلة  معة الت سةقو   ارمطةاد و داةات الحةرادة ل مناسبا  

ونسب  الر وب  ومواا  السفو  للكمق  و دا  االنح اد و ود هذه العوام  في الحياة النباتي    كمةا 

بحي  تكك  عنصرا  أساسةيا فةي   الطبيعي  والمزدوع نمو النباتات لبيئ  هام   تعتبر الترب  الحمراء 

نمةو الك يةةر مةن ارنةةواع النباتية   وخاصةة   الحكةةا ش وارعكةاف   وذلةةك بمةا تةةوفره مةن مةةوا  مع نيةة  

وأمال  وموا  علوي  لتغذي  النباتات   وال ننس  العام  البكةري الةذي سةاهم فةي واةو  هةذا التنةوع 

وهو مسؤول ومفةتش حةرا  فةي ( 0211مقابل  مع زعاترة )حسب الحيوي النباتي في تلك المنطق   و

أ  ارنةةواع النباتيةة  فةةي حةةرا  أم صةةفا  ابتةة  مةةن ناحيةة  ارعةة ا  : وزادة الزداعةة  الفلسةةطيني   قةةال

  المنطق  محمي   بيعية  ال تسةم  بزيةا ة ارنةواع النباتية  فيهةا وكةذلك النقصةا   وذلةك كووالوفرة  ف

الةةرأي وذلةةك دغةةم اختالفةةي معةة  فةةي  .تهةايحما فلةة    ارنةةواع  اخلهةةا بال  المحمية  تحةةافَّ علةة  عةة

بعة  العوامة  البكةري   إضةاف  إلة ت هود وترااع أع ا  ارنواع النباتية    تؤ ي إل   عوام  واو ل

يمكن واو  أنواع نباتي  ا ي ة في  اخ  المحمي    وبكك  عام خلصت ال داس  نتيج  للعم   العفوي  

  بيعية    سبب واو  التنوع الحيوي النباتي في حرا  أم صفا هو كو  المنطق  محمي المي اني إل  أ

  سةبب التنةوع  أ  وارخةرى باالضةاف  الة  العوامة  الطبيعية  وهذا ما يسم  بتكا ر ارنةواع وحمايتهةا

الحيةةوي النبةةاتي فةةي حةةرا  ايبيةةا هةةو تةة هود ارداضةةي الزداعيةة   والةةذي بةة وده عمةة  علةة  تكةةا ر 

ت الطبيعي  عل  حساف النباتات المزدوع   و هةود أنةواع نباتية  تعتبةر مؤشةرا  علة  التة هود النباتا

م   البال  واللبي   باإلضاف  إل  العامة  البكةري المتم ة  فةي زداعة  االشةجاد الحراية  م ة  السةرو 

 أ    إالالعمو ي والصنوبر الحلبي  عل  ح و  ارداضي حسب الملكي  كما ود  في الفصةول السةابق 

ت هود وإهمال ارداضي الزداعي  مع مرود الزمن  ق  يتحول إل  أ ر سلبي فيمةا قة  يعتبةر سةببا  فةي 

ت هود التنوع الحيوي النباتي ومن  م إختفاء الغطاء النباتي الطبيعي في المنطق   وعل  سةبي  الم ةال 

تي الةةذي يحتةةا  إلةة  قةة  تتعةةر  المنطقةة  للحرا ةةق الكبيةةرة فتقلةةي علةة  واةةو  التنةةوع الحيةةوي النبةةا

سنوات ك يرة للعو ة كما كا   أو ق  يةتم أستصةال  ارداضةي أو يةتم إنكةاء مكةروع إسةت مادي يغيةر 

 .الواقع
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 . توزيع الغطاء النباتي الطبيعي في حرا  أم صفا( غرف شر )مقطع ( 2)ويوض  الكك 

 

النباتية  المةأخوذة  بالنظر إل  منطق  ال داسة  نظةرة متفحصة   مةن خةالل المقةا ع والعينةات 

يمكن وصف واقةع التنةوع الحيةوي النبةاتي لكةال المنطقتةين حةرا  أم صةفا وحةرا  ايبيةا   ومالحظة  

بع  الصفات المكترك  بينهما وأيلا مالحظ  بع  الفروقات واالختالفات فيما بينهما  بكك  عةام 

لك يةةف والكةةاهق ويقةة د بتسةةع  عقةةو   ويةة ل الغطةةاء الكةةجري ا هيتصةةف حةةرا  أم صةةفا بقةة م عمةةر

ما ال يتصف بة   االدتفاع عل  م ى عمر االشجاد في  كما ي ل قطر بع  االشجاد عل  ذلك   وهذا 

أدبع  عقو   فأشجادها اقة  ادتفاعةا  وأقطةاد اةذوعها اقة  مقادنة  بحرا  ايبيا والذي يفتر  عمره 

نباتية  مةن حةرا  ايبيةا فهنةاك أم صفا أك ر ك اف   وتنوعا  بةارنواع ال  بحرا  أم صفا  كما يعتبر حرا

فر  مابين كال المنطقين من ناحي  الوفرة والك اف  وارنواع و بيع  العالقات الحيوي  النباتي    ويعو  

ذلك لع ة أسباف تتم   في أ  حرا  أم صفا أك ر ك افة  فةي الغطةاء الكةجري  وهةذا مةا يسةم  بت بيةت 

مة  علة  بقةاء التربة  د بة   بمةا يسةم  بنمةو نباتةات مياه ارمطاد فةي التربة  إضةاف  إلة  أ  الظة  يع

وأنواع نباتي  تعيش فةي تلةك الظةرو   باإلضةاف  إلة  أ  االشةجاد ارصةيل  فةي الحةرا  تسةم  بنمةو 
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نباتات ك يرة تحتها وبجوادها بعكق االشجاد ال خيل  التي تنافق النباتات ارخةرى منافسة  شة ي ة  و 

 بةات   مةن ايبيةا وهةذا بة وده يةؤ ر علة ا  يع  أم صفا اقة  انحة ادتلعفها وتمنع نموها  كما تعتبر  ب

تعتبةةر االشةةجاد ال خيلةة  فةةي حةةرا  ايبيةةا  م ةة  ( 0210مقابلةة  مةةع الهةةالي)التربةة   وأضةةا  الهةةالي 

ألنواع ارصيل  منافس  شة ي ة وتمنةع نموهةا نتيجة  روداقهةا اربرية  الجافة    لنافسمالصنوبر الحلبي 

من الوصول إليها   كما تلب  وقتا  ويال قب  التحل  مما تمنةع واةو  ارنةواع  التي تمنع أشع  الكمق

  .الحولي  والمعمرة من الظهود أسفلها

 

 .توزيع الغطاء النباتي الطبيعي في حرا  ايبيا( شمال انوف)مقطع ( 8)الكك  

 

اسةتا ام منهةا  عة ة  ةر  ل داسة  الغطةاء النبةاتي سة  المس  المي اني لمنطقة  ال داوق  شم  

م والتي استا م فيها  ريق  دونكير لقيةاس 122×م122م وكذلك مربعات 12×م12 ريق  المربعات 

المقا ع الطولي  التي غطةت اكبةر قة د مةن منطقة  ال داسة    إل  إضاف في المربعات    ارنواعك اف  

وتلةمنت القا مة   من حرا  أم صفا وحةرا  ايبيةا   النباتي  المواو ة في ك بارنواعتم عم  قا م  و

بحيةة     (االسةةم االتينةةي) سةةم العلمةةي للنةةوع النبةةاتي الاالسةةم العربةةي الكةةا ع  واالسةةم االنجليةةزي وا

النباتية  المواةو ة فةي منطقة  ال داسة  ككة  وصة   ارنةواععة    أ خرات هذه القا م  بنتيج  مفا ها 
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مةع ارخةذ بعةين   نباتية   عا لة 63 إلة (  0222وآخةرو  الكةي ) نباتي  تنتمةي حسةب أنواع 124 إل 

االعتبةةاد قصةةر فتةةرة ال داسةة  المي انيةة  والتةةي لةةم تغطةةي اميةةع أشةةهر السةةن  وخاصةة  فصةة  الكةةتاء 

المه  ة حسب  ارنواعالنباتي  من ضمن والعا الت  ارنواعويعتبر اغلب هذه  والاريف بكك  منتظم 

  وهةةو يعكةةق مةة ى تةة هود (0220اشةةتي  واةةاموس) أعةة هاالقا مةة  الحمةةراء للنباتةةات المهةة  ة التةةي 

    : 4دقم النباتي  في منطق  ال داس  بكك  عام  وهذا ما يبين  الج ول  ارنواعوترااع 

 النباتية الموجود  ف  منطقة الدراسة  األنوايدليل  ( 9) جدول 

 1222/1221 (حراج أم صفا وحراج جيبيا)

Laten scientific name English common name Arabic common name 

Acanthus syriacus Bear’s Breech شوك الجم   كف ال ف 

Adonis aestivalis Tall Pheasant’s حنو  البق 

Aegilops spp. Varrow- leaved Cattail شعر القاد 

Alcea digtata Degitate Holly Hock ختيم  حمراء 

Allium stamineum Wild Garlik وم بري  

Allium trunccatum Garlic  وم العرف  وم الجب  

Amygdalus communis Bitter Almond لوز بري 

Anacamptispyramidalis  سحلب هرمي 

Anemone coronaria Common anemone  شقا ق النعما 

Anthemis palaestina Palestine Chamomile أقحوا  فلسطيني 

Arbutus andrachne Eastern Strawberry Tree  قطلب  قوق  قيقب 

Arum palaestinum Palestina Arum مكحل   لو  فلسطيني 

Asparagus aphyllus Asparagus   (شوي)الهاليو 

Ballota undulate Common black horehound شوفا  بري 

Calicotome villosa Spiny Broom قن ول أصفر 

Capparis spinosa Caper القباد 

 

Campanula 

hierosolymitana 

Jerusalem Bellflower ليلك 

Ceratonia lberica Iberian centaury   مراد سا 

Ceratonia siliqua Carob خروف 

Chiliadenus 

iphionoides 

Common varthemia  كتيل   شتيل 

 

Cichorium endivia 

 

 علت  

Cistus creticus Pink rock – rose لبا  أحمر أو ود ي 

Cistus salviifolius White rock – rose  لبا  ابي 

Clematis cirrhosa Evergreen virginis – bower حب  مسكي 

Colchicum tunicatum Crocus  حلوا 

Coridothymus 

capitatus 

 زعتر فادسي 
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Convolvulus arvensis 

 

 م ي ة لبالف 

Crataegus aronia/ 

azqrolus 

Hawthorn شوكيزعرود 

Crepis sancta Holy hawk’s – beard صفيره 

Cupressus arizonica  سرو الفلي 

Cupressus 

sempervirens 

 سرو العا ي  العمو ي 

Cyclamen persicum Cyclamen  قر  الغزال الزعمطو 

Cynodon dactylon Bermuda grass  نجي 

Cynodon dactylon Bermuda grass  نجي 

Daucus carota  ازد بري 

Ecballium elaterium Squirting Gucumber ق اء الحماد 

Erodium grunium  ابرة العجوز الزدقاء 

Eryngium creticum Syrian eryngo ابرة العجوز 

Euphorbia helioscopia  قرصف  زدقاء 

Euphorbia 

hierosolymitana 

 لبين  حلبوف 

Ferula communis Common gaint fentel كل   شومر بري 

Fumana thymifolia  كتا  أصفر 

Helichrysum 

sanguieum 

Sun- gold, everlasting  م الغزال   م المسي  

Hordeum bulbosum Bulbous wild barley شعير بري 

Hyoscyamus aureus Colden flowered henbane سكرا   بنج 

Inula Viscosa   الطيو 

Iris sisyrinchium  عا ي سوسن 

Lactuca orientalis Oriental lettuce دبحل   خيص  خق بري 

Lactuca serriola  خق بري 

Linum mucronatum Yellow flax كتا  أصفر 

Linum pubescens Pink flax كتا  زهري 

Lolium temulentum Annual Karnel زوا  شليم 

Lonicera etrusca Jasmine Etruscan ياسمين بري 

Majorana syriaca Majorana زعتر بل ي 

Notobasis syriaca Syrian thistle  (الحماد)خرفيش الكبير 

Olea europaea  زيتو  بري 

Ononis natrix Sticky restharrow  وسب 

Ophrys holosericea 

syn: fuciflora 

 نحل  كبيرة 

Oxchis laxiflora Orchid سحلب أودكي  النحل  الكبيرة 

Papaver subpiriforme Poppy, corn poppy  حنو  

Paronychia argentea Silvery whitlow- wort  دا  الحمام 

Phagnalon rupertre African fleabane  ق ي   ق ح 
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Phlomis kurdica Phlomis مصيص 

Phlomis viscose Donky sage, Jerusalem sage دكاف الجم  مرمي  الحماد 

Picnomon acarna Yellow cnicus شوك الفاد 

Pinus canariensis  صنوبر كنادي 

Pinus halepensis Aleppo pine الصنوبر الحلبي  حب قريش 

Pinus pinea  الصنوبر الجوي 

Pistacia lentiscua Mastic or lentisk bush بطم ع سي سريق 

Pistacia palaestina Palestina pistachio يبطم فلسطين 

Pistacia atlantica    اال لسي بطم 

Pyrus syriaca Syrian pear اااص بري 

Quercus calliprinos Kermes oak  بلو   سن يا 

Ranunculus rugosum  خر ل أصفر 

Rhamnus palaestinus Buckthorn  فلسطيني سوي 

Rubia tenuifolia Rubia  بيق  دوبيا متسلق  

Rosmarinus officinalis  ب  حص  البا اكلي  الج 

Robus sgnguineus Palestine blackberry عليق 

Slavia fruticosa Sage  مرمي 

Salvia hierosolymitana Jerusalem sage سني لود  لسا   ال 

Sarcopoterium 

spinosum 

Spiny burnet بال   نتش 

Scolymus hispanicus Spanich oyster plant سنادي   قوص 

Scolymus maculates Spotted golden thistle سنادي   قوص  شوك  الفاد 

Sedum pallidum  حي عالم 

Sedum rubens 

 

Red stonecrop  حمي 

Senecio vernalis Spring groundsel صفيره 

Silene aegyptica Egyption catchfly  أحلوا 

Silybum marianum Holy thistle, milky thistle خرفيش امال 

Sinapis alba Mustard خر ل بري  لفتي  صفراء 

Sinapis alba White mustard  خر ل  فجيل 

Sinapis arvensis Charlock  خر ل  لفتي 

Smilax aspera   الجري  عنب الحي 

Solanum nigrum Red- berried nightshadea  عنب ال يب  بن ودة الحي 

Snochus oleraceus Common sow thistle  علك خي 

Sonchus oleraceus  صفير 

Steptorhamphus 

tuberosus  

 ذنب الفرس اللحام ارزد  

Spartium junceum 

 

Spanish broom ياسمين أصفر 

Tetragonolobus 

palaestinus syn: louts 

conjugates 

Palestine wingedpea  سيف الغراف  سيفي 
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Teucrium capitatum  اع ة 

Tordylium 

aegyptiacum 

Egyptian hartwort  نيرة  ديهم  

Traqopogon 

coelesyriacus 

Long- beaked goat’s- beard ذنب الفرس  شعر ابليق 

Trifolium 

alexandrinum 

 برسيم ارصفر 

Trifolium campestre Yellow trefoil  قر  أصفر  نف 

Trifolium clusil   قر 

Trifolium clypeatum Shield clover  نف  أبي 

Trifolium pilulare   البرسيم القطني نف 

Trifolium purpureum Purple clover  برسيم أحمر نف 

Trifolium resupinatum Reversed clover نف  زهري 

Urginea maritmia Squill  عيصال  بوصي 

Verbascum sinaiticum Mullein عمي   عودود 

:المص د (Sharkas 2002) بالتصر          

 

 مقارنة الواقع 2.1.3.

صفا وحرا  ايبيا من المنا ق الحراي  الواقعة   أموالتي تتم   بحرا   تعتبر منطق  ال داس 

والبيرة  والتي تعتبر منطق  متجاودة اغرافيا   ويتم خالل هذه ال داس  مقادن    ضمن محافظ  دام 

أخةذت    وذلك من خالل تحلي  عكرة مربعاتوحرا  ايبيا ما بين حرا  أم صفا واقع الغطاء النباتي

 Braunم لك  من المنطقتين  وبطريق  براو  بالنكويت12×م12 بمقياس بطريق  عكوا ي  مقصو ة 

Blanquetال داسة  بكةك ي  النباتية  السةا  ة ضةمن منطقتةي ارنةواعتم    ا  نباتي ا  نوع 02م اختياد ت  و

  دونسب  التكراالنباتي  والذي يبين تكراد الحلود  لألنواع( و وا)ومن  م عم  ا ول حلود  عام 

  (%122الع   الكلي للعينات وتلرف في   المواو ة علوالتي تحسب بقسم  مجموع ع   العينات )

من واو   وما ينتج عن  Degree of Presentالحلود( الواو )ا ول  ومن خالل ،وضمن أي فئ 

 أبةةةو:)خمةةةق فئةةةات كمةةةا يلةةةي إلةةة كةةةن تصةةةنيف فئةةةات الواةةةو  النباتيةةة  فةةةي العينةةةات يم لألنةةةواع

 (.026 0225سمود

 %02تتراو  فيها نسب  الحلود مابين صفر و= 1فئ  

 %42و 01تتراو  فيها نسب  الحلود مابين = 0فئ  

  %32و 41تتراو  فيها نسب  الحلود مابين = 6فئ  

 %82و 31تتراو  فيها نسب  الحلود مابين = 4فئ  

 %122و 81  فيها نسب  الحلود مابينتتراو= 5فئ  
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علككك  المربعكككات  باالعتمكككادالنباتيكككة فككك  حكككراج جيبيكككا  يحةكككور األنكككوا ( 8 )جكككدول رقكككم 

 م 22×م22بمقيا 

 

 

 اسم  

 النوي النبات  

 

 رقم العينة

 المربع

2 

 المربع
1 

 المربع

2 

 

 المربع
4 

 المربع

2 

 المربع
0 

 المربع
9 

 المربع
8 

 المربع
7 

 المربع
22 

 %التكرار

 بلةةةةةو  السةةةةةةن يا 

Quercus 

calliprinos 

+ +     +  + +  +  + 22 

الصةةةةةةةةةنوبر الحلبةةةةةةةةةي 

Pinus halepensis 

+    +  + + + + + + + 12 

 Cupressus السةرو

sempervirens 
       +   +   02 

 الةةةةبطم الفلسةةةةطيني

Pistacia 

palaestina  

             2 

 الةةةةةبطم اال لسةةةةةي

Pistacia atlantica 

  +  + +      + +    + 32 

 Ceratonia الاروف

siliqua 

 

      +   + 02 

 Arbutus القطلةةب

andrachne 
          2 

 Phillyrea البةةرزة

media 

          2 

 Pistacia السةةريق

lentiscus 

   +  +  + + + 52 

 السةةةوي  الفلسةةةطيني

Rhamnus 

palaestinus 

+   + + + +   + 32 

 الزعرود    

 الكةةةةةةةةةةوكي    

Cratagegus 

aronia            

     

 

     2 

 Calicotomeالقن ول

villosa 

  +    +         +    +    +        +     +     +    82 

 الةةةةةةةةةةةةةةبال 

Sarcopoterium 

+ +     +    + + + + + + 12 
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spinosum 

 Cistus اللبيةةةةة 

creticus 

+ + + + +  + + + + 12 

 تةةةةةر الرومةةةةةيالزع

Coridothymus 

capitatus 

+ +  +   + + +  02 

 الجعةةةةةةةةةةة ة    

Teucrium 

capitatum 

+ +  + +     + + + + 82 

 Teucrium الميرمي 

capitatum 

+ +  +       62 

  م الغةةةةةةةةةةةزال

Helichrysum 

sanguieum 

 +  +     +  62 

 Phagnalon الق حة 

rupestre 
+ +  +   + + + + 92 

 Cynodon نجيليةةات

dactylon  
   + + + + + + + + + + 222 

 

 

 

حةكككوراألنواي النباتيكككة فككك  حكككراج أم صكككفا باإلعتمكككاد علككك  المربعكككات  ( 7) جكككدول رقكككم 

 م 22×م22بمقيا 

 

 

 اسم  

 النوي النبات  

 

 رقم العينة

 المربع

2 

 المربع
1 

 المربع
2 

 المربع
4 

 المربع

2 

 المربع
0 

 المربع
9 

 المربع
8 

 المربع
7 

 المربع
22 

 %التكرار

 بلةةةةةو  السةةةةةةن يا 

Quercus 

calliprinos 

+ + +     + + +  + + + 12 

الصةةةةةةةةةنوبر الحلبةةةةةةةةةي 

Pinus halepensis 

+    + + +  + +  + + 82 

 Cupressus السةرو

sempervirens 
   + +     + + +     52 

 الةةةةبطم الفلسةةةةطيني

Pistacia 

palaestina  

  +   + +  + + 52 

 اال لسةةةةةيالةةةةةبطم 

Pistacia atlantica   

           +      12 
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 Ceratonia الاروف

siliqua 

 

          2 

 Arbutus القطلةةب

andrachne 
+  + +     + + + + + 82 

 Phillyrea البةةرزة

media 

       + + + +   42 

 Pistacia السةةريق

lentiscus 

+ + + + + + + + + + 122 

 السةةةوي  الفلسةةةطيني

Rhamnus 

palaestinus 

+ +  + + +  + +  22 

 الزعرود    

 الكةةةةةةةةةةوكي    

Cratagegus 

aronia            

     

 

 +    22 

 Calicotomeالقن ول

villosa 

  +    +     +        +    +    +    +     +     +  12 

 الةةةةةةةةةةةةةةبال 

Sarcopoterium 

spinosum 

        +   +   02         

 Cistus اللبيةةةةة 

creticus 

+ + +  + + + + +  82 

 الزعتةةةةةر الرومةةةةةي

Coridothymus 

capitatus 

      + +  + 22 

 الجعةةةةةةةةةةة ة    

Teucrium 

capitatum 

    +       + + 62 

 Salvia الميرميةةة 

fruticosa 

+     + +    62 

  م الغةةةةةةةةةةةزال

Helichrysum 

sanguieum 

  +  + +  + +  52 

 Phagnalon الق حة 

rupestre 
+       + +  22 

Cynodon 

dactylon  نجيليات 
   + + + + + + + + + + 222 
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السةا  ة  ارنةواع  بحية  يبةين من خالل الج ولين السابقين نستنتج  بيع  واقع الغطاء النبةاتي

بعة  العوامة  الطبيعية  والبكةري  التةي تسةاع ها علة   أووالتي تفر  واو ها من خةالل المنافسة  

 ارنةةواعفةةي  واةةو   ا  هنةةاك اختالفةة أ ويتلةة  مةةن الجةة ولين السةةابقين العكةةق   أوواالنتكةةاد التكةةا ر 

ضةمن )فةي حةرا  ايبيةا  مغيبة  نباتي  حاضرة في حرا  أم صةفا   أنواعالنباتي  بين المنطقتين فهناك 

السن يا   فكانت نسب حلود  بلو   رخرىكما تاتلف نسب الحلود من منطق  ( هذه العينات فق 

تصةةنيف حلةود بلةةو   أ وهةةذا يعنةي % 22بينمةا كانةةت فةي حةةرا  ايبيةا % 12صةةفا  أمي حةرا  فة

 كمةةا يعتبةةر حلةةود 4فةةي حةةرا  ايبيةةا فتصةةنف مةةن فئةة   أمةةا 5صةةفا مةةن فئةة   أمالسةةن يا  فةةي حةةرا  

  كما لوحَّ غيةاف واةو   5وفي حرا  ايبيا من الفئ   4صفا من الفئ   أمالصنوبر الحلبي في حرا  

طيني والقطلب والبةرزة والزعةرود الكةوكي  ضةمن هةذه العينة   مةن حةرا  ايبيةا وكانةت البطم الفلس

 أمفةي حةرا   6وضةمن فئة  % 52  فيمةا واة  الةبطم الفلسةطيني  بنسةب   1نسب الحلود ضمن فئ  

  فيمةا  5وضةمن فئة  % 122وهةي  كبيرةصفا نسب حلود  أمصفا   فيما سج  السريق في حرا  

  وسج  البال  واللبي  نسب  حلود واح ة  في حرا  ايبيا 6ضمن فئ  و% 52بنسب   ا  سج  حلود

أي ضمن % 02صفا سج  البال  نسب  حلود  أمولكن في حرا   5في حرا  ايبيا وهي ضمن فئ  

  وتساوت نسب حلود الميرامية  فةي 4وضم فئ  % 82بعكق اللبي  الذي سج  نسب  حلود  1فئ  

نسةةةب  حلةةةود وصةةةلت  أعلةةة   وسةةةجلت النجيليةةةات  0وضةةةمن فئةةة  % 62كةةةال المنطقتةةةين فكانةةةت 

 .صفا وحرا  ايبيا  أمفي ك  من حرا  % 122ال 

  

مدرج حضور االنواع النباتية في منطقة الدراسة لعام 2013
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 .يوض  نسب حلود ارنواع النباتي  في منطق  ال داس (  1) الكك  
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 بيع  انتكاد وواو  ( النباتي  في منطق  ال داس  عم د  حلود ارنوا)ويبين الكك  السابق

صفا وحرا  ايبيا  بحي  ان  ال شك في اختال  المنطقتين عن بعلهما  أمالنباتي  في حرا   ارنواع

 ارنةواعم  بيعة  انتكةاد 12×م12النباتي  وحلودها  كما توضة  مربعةات العينة   ارنواعفي واو  

نسةب  الحلةود والك افة   اخة  العينة  بمةا يسةم  بنقة  صةودة  إل النباتي  في كال المنطقتين باإلضاف  

 .النباتي  ارنواعوانتكاد  منطق  ال داس  واضح  عن  بيع 

   

 

 

 . م من عين  ال داس  في حرا  أم صفا12×م12توض  الااد   النباتي  (  3)الااد   
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النباتية  الةواد ة فةي الااد ة  منتكةرة بحية   ارنةواع أ ويتل  من خالل الااد ة  السةابق  

  التطبيقيةة اربحةةا معهةة   أعةة هالتةةي نتيجةة  ال داسةة  ا إليةة تكةةك  غابةة  ماتلطةة   وهةةذا مةةا خلصةةت 

أصبحت غابة  ماتلطة  نتيجة  سةيا ة  الواقع  ضمن محافظ  الالي  غاب  القر  أ ( 06  0212اديج)

الصةنوبر م ة  السةا  ة  ارنةواعبجانةب  والبلو  السن يا  والبطم الفلسطيني م   القطلب  أصيل  أنواع

الااد ة  النباتية  (  2)الااد ة  توضةح هةذا مةا الحلبي وهذا ما ينطبةق علة  حةرا  أم صةفا حاليةا   و

 . للواقع النباتي في حرا  أم صفا
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ارنةواع النباتية   ن حةرا  ايبيةا عةن  بيعة م مة12×م12تعبر الااد   النباتي  لمربةع العينة  

النباتية   ارنةواع إليهةا  بحي  تكك  ارنواع النباتي  مجتمعات صةغيرة ينتمةي وانتكادها  اخ  الحرا 

 .ارخرى ارنواعالتي ال يكك  التنافق فيما بينها خطرا عل  واو   يل ارص

 

 

 

 . م من عين  ال داس  في حرا  ايبيا12×م12الااد   النباتي  (  8)الااد    

 ا  وتوض  الااد   النباتية  السةابق   بيعة  توااة  الصةنوبر الحلبةي وتكةكيل  مجتمعةا متجانسة

النباتية   ارنةواع أ فيمةا يتبةين  تفعةات واوانةب المنحة داتقمم المر  ازد علعل  شك   ا  ومحصود

 ا  تتعايش فيما بينها لتكك  مجتمع (البلو  والاروف والقن ول واللسريق واللبي  والبال ) م   ارخرى

 حرا  ايبياواقع النباتي في لل   الااد   النباتي ( 1) الااد     وهذا ما توضح ا  ماتلط ا  نباتي
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 جيبيا حراج  صفا و أمالنباتية الموجود  ف  حراج  األنواي2.3.

اميةةع  نللتعبيةةر عةةالمصةةطل  المسةةتعم  بكةةك ي عةةام  والتعبيةةر أالكسةةاء الالةةري هةةو  عتبةةري

وللتعةر  علة  المجتمعةات النباتية  يجةب التعةر  علة    النباتي  ضمن منطق  اغرافي  معين  ارنواع

والكةةةأل أو  وارعكةةةافتيةةة  التةةةي تم ةةة  المظهةةةر النبةةةاتي وهةةةي االشةةةجاد والكةةةجيرات النبا ارنةةةواع

  فهةي النباتية  بةارنواعسة  منطقة  وافةرة ال دا منطقة وتعة   .(41  1111مه ي والاليةوي )الحكا ش

نتيجة  للعوامة  معةر  لاطةر التة هود والترااةع  إال أنة   تنوع حيوي نباتي  ذا ا  كساء خلري تكه 

مةن  بيعة  الحيةاة  نةا دة وهامة  بحية  تكةك  اةزءا  نباتي   أنواعالمنطق   ففي هذه  بكري الطبيعي  وال

والكةةجيرات مةةن االشةةجاد  أنةةواع  ويواةة  فةةي منطقةة  ال داسةة   البحةةر المتوسةة  النباتيةة  فةةي منطقةة 

  .في المنطق  ا  مهم ا  بيئي ا  باتي  ومعلمبيئ  نل المكه  العام   بحي  تكك والحكا ش وارعكاف

 (Trees) االشجار 1.2.3.

علةة   أمتةةاد 4نبةةات خكةةبي معمةةر ذو سةةا  واحةة ة يبلةةف ادتفاعةة  نحةةو  بأنهةةا ةرتعةةر  الكةةج 

لها سا  واح  متاكب يرتفع  ارغلبعل   أزهادوهي نبت  ذات (.151 0226 وآخرو اشتي  ) ارق 

مةن مجمةوع  %6.5-%0.5وتكك  االشجاد المزهرة في بال نا نسةب  قليلة  تقة د بحةوالي   أمتادلع ة 

تصةةنف ( 1 1113شةةركق)وحسةةب  (.4 1116 ألةةو )النباتيةة  المعروفةة  فةةي منطقتنةةا  ارنةةواع أعةة ا 

  و بق  االشجاد الوسط  التةي تتةراو  مةا ا  متر10-3ادتفاع ما بين  إل  بق  االشجاد العالي  لتص  

النبتة  التةي  اأنهيمكن تعريف الكجرة عل  ( 118 0225سمود  أبو)وبناء  عل  تعريف متر 5-0بين 

 شةجري  ينطبةق عليهةا التعريةف  أنةواعوهناك في منطقة  ال داسة  عة ة   أمتاد 12يزي  ادتفاعها عن 

االشةجاد  أنةواعفةي تعريةف الكةجرة كمصةطل  مطلةق علة  بعة   اإلشةكالي ومما سبق هناك بعة  

 كمةالإعة م  مةا يتسةبب فةي متتعر  للقطةع والتحطيةب والرعةي الجةا ر  أشجادحسب  ولها  فهناك 

فتةرة زمنية   ويلة  مةع تةوفر الك يةر مةن  إلة وتحتةا  ( شةجيرة)الكجرة نموهةا بطةود شةجرة صةغيرة

الصةنوبر  وأهمهةاع ية ة  أنةواعصةفا يواة   أمففةي حةرا  الظرو  لتعو  وتصةب  شةجرة مةن ا ية   

والسةةرو العمةةو ي والسةةرو الفلةةي وبعةة  ( الطعةةام) روالصةةنوبر الم مةة يوالصةةنوبر الكنةةاد يالحلبةة

فةي  أمةا  والبةرزة والاةروف بلةوالقط( السةن يا )والبلةو  والةبطم الفلسةطيني  ار لسيالبطم  أشجاد

الصنوبر  أشجادة فيها قليل  حسب التعريف بحي  يسو  المنطق   ايبيا فتعتبر االشجاد المواو  حرا

بةق ال ينط مةن النباتةات ذلةك   ومةا عة االاةروف أشةجادوالقلي  من  العمو ي والفلي الحلبي والسرو

 أم الكجري  في حرا  ارنواع أع ا  أ ج ستنت  وبناء  عل  ما سبق نكأشجادعلي  المعياد حت  تعر  

الكجري  في حرا  ايبيا  وهذا ي ل عل  م ى الفاد  الزمني في عمةر  ارنواعمقادن  مع  ةصفا ك ير

الشةجاد فةي حةرا   بيع  نمةو ا أ يظهر هنا وهو  أخر هناك عامال   أ  إل  إضاف   ك  من المنطقتين

صفا المحمي  ياتلف عن  بيع  نمو االشجاد في حرا  ايبيا غير المحمي  فعل  سبي  الم ال تج   أم
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الصةنوبر الحلبةي ذات سةا  خكةبي عةري  وشةاهق االدتفةاع  وهةذا مةا ال  أشةجادصفا  أمفي حرا  

عمةة  بطاقةة  تعريةةف  الكةةجري  سةةيتم ارنةةواعهةةذه  رهميةة ونتيجةة   قلةةيال   إالتكةةاه ه فةةي حةةرا  ايبيةةا 

 .سيا ة وأك رها رهمها

 Pinus halepensis (حب قريش) الحلب الصنوبر 1.1.2.3.

 مغيةر منةتظشةك  التةا  كةروي و ا  متةر05-12يتراو  ادتفاعهةا مةابين  شجرة  ا م  الالرة

الكك  وتجتمةع كة  ودقتةين فةي غمة   أبري  أوداقهاذات سا  غير مستقيم  غالبا   وهي وغير ك يف  

-452مةا بةين  ارمطةاد   تتو ن في المنا ق الوسط  والكةمالي  مةن فلسةطين  وتعتبةر معة الت واح

ان  نبات محةب لللةوء  وينمةو فةي  إل  باإلضاف ملم هي المع الت التي يحتااها لنموه  بيعيا    522

ا  في ابال باست ناء الملحي  منها  وهو نبات شا ع في بيئ  البحر المتوس   ويوالترب  الماتلف   أنواع

ان  يواة  ( 1113شركق )وذكر (. 26-20 0226 وآخرو اشتي  )نابلق والق س والكرم  والجلي  

حةرا  ( غابة  النجةاف)صةفا و أمحةرا   وبةارخصفي المنا ق الحراية  الواقعة  فةي اللةف  الغربية  

حةةرا  ي أالصةةنوبر  انتكةةادا  فةة أنةةواع أك ةةرالصةةنوبر الحلبةةي هةةو  أ ( 0211الهةةالي )ايبيةةا  واعتبةةر 

ال خيل  غيةر المتو نة  فةي فلسةطين  ويعتبةر مةن  ارنواعفلسطين وبيئ  البحر المتوس    كما يع  من 

ادا  فةي حةرا  سةيا ة وانتكة عتبر هذا النوع من الصنوبر ارك روي.  الكرم حرا في   ارصيل ارنواع

مقيةةاس بةةراو   م  حسةةب12×م12نتيجةة  عكةةرة مربعةةات  كةة هؤتوهةةذا مةةا    صةةفا وحةةرا  ايبيةةا أم

مةةن مجمةةوع المربعةةات % 82صةةفا كانةةت نسةةب  حلةةود الصةةنوبر الحلبةةي  أمبالنكويةةت  ففةةي حةةرا  

فيما كانةت نسةب  حلةود الصةنوبر (  122مجموع حلود العين  تقسم ع  ع   المربعات وتلرف )

عةةن  بيعةة   يعكةةق صةةودة واضةةح  وهةةذا مةةن مجمةةوع  المربعةةات % 12 فةةي حةةرا  ايبيةةا الحلبةةي

وهذا ما يبين   لمنا ق الحراي  الصنوبري  المزدوع    وهو  لي  عل  واو  اك ي منهما  االشجاد في

قليل  من الصةنوبر فةي حةرا   أخرى أنواعوينمو  من هذا الفص  ( 04) في صفح ( 4)الج ول دقم  

تجة ها عنة  بع  قطع   وهذه ميةزة  أخرىصفا م   الصنوبر الكنادي والذي يتميز بعو ة نموه مرة  أم

وهةو علة  عكةق  (0210مقابل  مع الهالي ) صفا فق   وأمفي منطق  الكرم  ذا النوع من الصنوبر ه

وهةذه   الصةنوبر الم مةر أشةجادالقلية  مةن  إلة  باإلضةاف الصنوبر الحلبةي الةذي ال ينمةو بعة  قطعة   

 .فق  الصنوبر الحلبي أشجاد تسو هلتي في حرا  ايبيا ا ةغير مواو  ارنواع

  Cupressus sempervirens (العمود )رو الس 2.1.2.3. 

 أغصةانهامتةر  وتنمةو 62-02يصة  ادتفاعهةا مةا بةين    ق تعمر  ويال  شجرة  ا م  الالرة 

حرشةفي    هةاقوأوداعةام  لة  سةا  واحة ة 0222  وتنمو في فلسةطين منةذ أفقيشك   أوبكك  عمو ي 

 أنةواع أك رست ناء الملحي  منها  وهي الترب  با أنواع أغلبي صغيرة ملتصق  بالسا   تنمو الكجرة في 

النباتات مقاوم  للجفا  والصقيع في بال نةا  وتنمةو الكةجرة فةي بيئة  البحةر المتوسة   وال تواة  فةي 
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يوا  هذا النوع مةن االشةجاد فةي ( 54-56 0226 وآخرو اشتي  )فلسطين عل  شك  غابات واسع  

حية  بلغةت  صةفا  أمحةرا   و ا  في منطقة  وا أك رولكن يبرز  صفا وحرا  ايبيا  أمك  من حرا  

مةةن مجمةةوع % 02فيمةةا كةةا  نسةةب  حلةةوده فةةي حةةرا  ايبيةةا % 52 نسةةب  حلةةود السةةرو فيهةةا

ويواة  ( أديزونةا)مةن السةرو وهةو السةرو الفلةي  أخةرصفا نةوع  أمكما يوا  في حرا   المربعات 

ممتة ة مةن  أغصةان لةذي تكةو  وا ارفقيالكك   لكجرة السرو هو ارصليتبر الكك  ويع .قليل  بأع ا 

وتطويره لهةذا الصةنف النبةاتي   اإلنسا فهو نتيج  ت خ  ( المارو ي)السرو العمو ي  أماالجوانب  

 (. 04 1116 ألو )

 Pistacia palaestina الفلسطين البطم 3.1.2.3.

متر وهةي شةجرة معمةرة لهةا سةا  12-5ق  يصة  ادتفاعهةا مةا بةين  ارودا شجرة متساقط  

وتنمةو فةي ديكي  مركب   وهةي شةجرة متو نة  فةي بيئة  البحةر المتوسة   أوداقهاوتا  ك يف  واح ة 

وتنتكر فةي شةمال فلسةطين  وتعتبةر نبتة  مستسةاغ   المتوسطي  والغينات  وار غالاماعات الغابات 

كةةو   إلةة  إضةةاف الفسةةتق   أشةةجادتتعةةر  للرعةةي  ويسةةتا م الةةبطم الفلسةةطيني فةةي تطعةةيم وتركيةةب 

 أشةةجادتواة  (. 11-18  0226 وآخةةرو اشةتي  )ا قيمةة  اقتصةا ي  وتسةتا م كمةةا ة غذا ية  ال مةرة لهة

وتكةك  عنصةرا هامةا فةي المجتمةع النبةاتي للمنطقة  واضة    صفا بكك أمفي حرا  الفلسطيني  البطم

وحة ة نباتية   وارعكةاف م ة  السةريق والسةوي  لبطم والبلو  وبع  الكجيراتا أشجادبحي  تكك  

فةةي المنطقةة   بينمةةا يواةة  الةةبطم  ارصةةيل قةة  النباتيةة  مةةا بةةين االشةةجاد عةةن  بيعةة  العالتعبةةر  أصةةيل 

ف االشجاد  وقة  يوق  ال يع  شجرة حسب معايير تعر نا دةالفلسطيني في حرا  ايبيا ولكن بصودة 

 .الرعي والتحطيب في المنطق  أبرزها أسبافيكو  ذلك لع ة 

   Pistacia atlantica األطلس البطم 4.1.2.3.

متر  شةجرة معمةرة بطيئة  النمةو  لهةا 2-6ق  يص  ادتفاعها ما بين  ارودا شجرة متساقط  

المنةا ق  يديكةي  مركبة    تنمةو فةي بيئة  البحةر المتوسة  وفة أوداقهةاسا  واح  سميك وتا  ك يف  

سةطين وتواة  فةي شةمال فل  مقاوم  للجفا  والبر هي الترب  و أنواعفي اميع وتنمو   منها المفتوح 

 أموتواة  فةي حةرا  (. 12  0226 وآخةرو اشتي  )ووا ي الحول   ارسف في ابال الكرم  والجلي  

 . البطم الفلسطيني والبلو  والاروف رشجادصفا وحرا  ايبيا مرافق  

 Quercus calliprinos (السنديا ) البلوط 5.1.2.3.         

وتةا  متفةرع     لهةا سةا  سةميكا  متر15 إل دتفاعها الالرة ومعمرة ق  يص  ا  شجرة  ا م 

خلراء وملساء لها حوا  شوكي   نموها بطيء في ب ايت  وهي تحافَّ علة    أوداقها  واسع وك يف

البحةر نفسها من التلف وتنمو مج  ا بع  عمليات الرعي والتحطيةب  وهةي شةجرة متو نة  فةي شةر  

 أهةمن  وتعة  مةع الةبطم الفلسةطيني مةن االشجاد الحراية  انتكةادا  فةي فلسةطي أك روتع  من   المتوس
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  0226 وآخةرو اشةتي  ) عناصر تكةوين الغابةات المتوسةطي  فةي منطقة  فلسةطين والبحةر المتوسة  

اكبةر  صةفا أموتبة و فةي حةرا   صفا وحةرا  ايبيةا أمالبلو  السن يا  في حرا   أشجادوتوا  (. 30

شك  مقزم وذلةك نتيجة  لعمليةات الرعةي  فيما توا  في حرا  ايبيا عل   حجما و وال  نتيج  الحماي 

البلو  والةبطم الفلسةطيني والسةريق والاةروف والقنة ول وسةلطا  الجبة   أشجادوالتحطيب  وتكك  

         . تعايكمو  والحكا ش وح ة نباتي  متالصق ارعكافواللبي  وبع  

 Arbutus andrachne (القيقب) القطلب6.1.2.3. 

 Arbutusتينةي المتر  وحسب اسمها ال4-0ادتفاعها مابين  و تراشجرة  ا م  الالرة ق  ي 

يقا  ع ية ة ملسةاء لهةا قكةود حمةراء وخكةب ابةي  صةلب وهةي ميةزة فهو يعني توت الوعر  لهةا سة

 أزهادهةاال ية  ملسةاء خلةراء دما ية    أودا منطق  البحةر المتوسة   لهةا  أشجادتميزها عن باقي 

مت لية   و مادهةةا حمةراء عنةة  النلةج ولهةةا لةب  ةةري  يةة عناق الكةةك  تحملهةابيلةاء قكةة ي  وارسةي  

فةو   أمطةادبيئة  د بة  بةاد ة نسةبيا  والة  معة ل  إل تحتا   أنها  بيع  هذه الكجرةو وع ي ة البذود 

الطباشةيري  المادلية     ارداضةيوالصةنوبر وتنمو فةي ( السةن يا )البلةو   أشجادملم وتنمو مع 322

اشةتي  )ر المتوسة   وخاصة  فةي الجلية  وابةال فلسةطين الوسةط  وتعتبر من اشجادغابات بيئ  البح

بلةو  ال أشةجادصةفا بصةودة واضةح  مةا بةين  أموتنمو هذه االشجاد في حرا  (.88 0226 وآخرو 

هةةذه الكةةجرة مهةة  ة وذلةةك بسةةبب الظةةرو  والتغيةةرات المناخيةة  فةةي  أ  إالوالاةةروف والصةةنوبر  

فةةو   أمطةةادمعةة ل  إلةة هةةذه الكةةجرة تحتةةا   أ ( 0226 وآخةةرو اشةةتي  ) أكةة هالمنطقةة    وهةةذا مةةا 

القطلةب الواقعة   أشةجادملم حت  تتمكن من النمو بكك   بيعي  وهذا ما ب ا واضحا عل  بعة  322

فةي الغالةب تتسةم بصةف  الكةجيرة  أنهةاعلة   إضةاف صةفا   أمفي المنطق  الكمالي  الوسط  من حةرا  

بالنسةةب  لحةةرا  ايبيةةا فتعتبةةر شةةجرة  أمةةا  متةةر6-0  تةةراو  ادتفاعهةةا مةةا بةةين منهةةا شةةجرة بحيةة أك ةر

مترفةةي 0ادتفاعةةا لةةم يتجةةاوز  أ  إلةة  إضةةاف القطلةةب نةةا دة الواةةو  وبةة ا عليهةةا التحطيةةب والحةةر    

 أما اهتمةام اكبةر لكةو  الكةجرة ذات قيمة  اقتصةا ي  وامالية  إل وتحتا   أصيل الغالب  وهي شجرة 

الكةا ع  الاا ئة  لهةذه الكةجرة   ارسةماءالكةجرة فهةو مةن والذي يطلق عل  هةذه  القيقببالنسب  السم 

 Aecrتعتبةر شةجرة القيقةب( 11 1116ألةو )ك يةر مةن الصةفات وحسةب  والقيقب شجرة ماتلف  في

obtusifolium   متاد  تنمو في المنا ق الر بة  وتنمةو فةي أ8 إل ادتفاعها  ا م  الالرة وق  يص

بسةيط   ال ية   وال تواة  هةذه  وأودا نةاحين غكةا يين  ولهةا  مةاد ذات ا الجلية   أو ي فلسطين في 

 . الكجرة في منطق  ال داس 
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      Ceratonia siliqua (الخرنوب)الخروب 7.1.2.3.

متةةرا فةي بعةة  02 حتة أومتةر 8-3 إلةة قة  يصةة  ادتفاعهةا ة ومعمةرة شةجرة  ا مة  الالةةر 

ومقاومةة  للرعةةي والقطةةع  ف ك يةةف ملتةةلهةةا تةةا  وقطةةر كبيةةر   إلةة   اةةذعها سةةميك ويصةة   ارحيةةا 

كبيةرة مركبة  ديكةي   أوداقهةا  أحيانةاملتوي   ة  ولها سيقا  ك يرالجنق أحا ي وهي شجرة  والحريق 

سةةم  تنمةةو الكةةجرة فةةي مجتمةةع 0سةةم وعرضةة  02-12 و مادهةةا قرنيةة  سةةيفي  الكةةك  و ةةول مةةا بةةين 

عن  فيها ارمطادل سقو  السريق غالبا  وضمن منا ق يزي  مع  أشجادغابات البحر المتوس  ومع 

ر المتوسة   فةي بيئة  البحةوباست ناء فلسطين وازيةرة كريةت تعتبةر الكةجرة نةا دة الواةو   ملم 422

 صةفا أمصةفا وحةرا  ايبيةا  ولكةن واو هةا فةي حةرا   أموتوا  شجرة الاروف في كة  مةن حةرا  

 .ارن وي  وارشجاداالشجاد الذكري   منك   اكبر ووا  منها  بأع ا 

 Phillyrea media البرز 8.1.2.3. 

شةبيه   أوداقهةا مة  الالةرة مةن العا لة  الزيتونية   تنمةو فةي بيئة  البحةر المتوسة   شجرة  ا

بلةةو  السةةن يا  ولكةةن اصةةغر حجمةةا  ومتقابلةة   و مادهةةا تحمةة  فةةي عناقيةة  بنفسةةجي  عنةة   بةةأودا 

قليلةة  وقةة  يصةة    ا بأعةةصةفا  أمفةةي حةةرا   ارصةةيل وتواةة  هةةذه الكةجرة . (05 1116الةةو )النلةج 

وتركز واو ها في المنطق   وتع  من االشجاد المه  ة والمحمي  في الحرا  متر 6-1ادتفاعها مابين 

مةةةع الةةةبطم الفلسةةةطيني والبلةةةو   ا  نباتيةةة ا  صةةةفا وتكةةةو  الكةةةجرة مجتمعةةة أمالكةةةرقي  الوسةةةط  لحةةةرا  

العم  والمس  المي اني تةم  يج ونتوالسريق والسوي  وبع  اللبي   وبالنسب  لحرا  ايبيا ( السن يا )

الع ةةود علةة  بةةا دة وحيةة ة لكةةجرة البةةرزة فةةي السةةف  الغربةةي مةةن تلةة  القسةةط  ولةةم يتجةةاوز ادتفاعهةةا 

 لألنةواعالصةنوبر الحلبةي شة ي ة المنافسة   أشةجادسم  وهي مهة  ة باالنة  اد كةو  واو هةا تحةت 52

       . ضمن قوا م المس  المي اني 0211ي عام ف با  هذه البا دة لم يالحَّ واو هاعلما    ارخرىالنباتي  

 الشجيرات 2.2.3.

  ويتةراو  ارد نبت  لها ع ة سيقا  متاكةب  وتظهةر متقادبة  فةو  سةط   أي  هي الكجيرة

النباتيةة  التةةي تنةة د  تحةةت هةةذا  ارنةةواعويواةة  الك يةةر مةن  أمتادادتفاعهةا مةةابين المتةةر الواحةة  وعةة ة 

وال يزي  ادتفاعها عن متةر واحة  ويطلةق عليهةا  متاكب   قيق  ازاءأشجيرات ذات وهناك  التعريف 

وتصةب  تتطةود  أ توفر بع  الظرو  الطبيعي  يمكن  أ عل  الرغم من ( تحت الكجيرة)مصطل  

تعتبةر الكةجيرات الطبقة  ال انية    (1 1113شةركق)وحسب تعريةف (. 4 1116لو أ)شجيرة كبيرة 

( 118 1116ألةو  )مةع تعريةف ( 0225أبةو سةمود)ر  واتفةق مت0-1والتي يتراو  ادتفاعها ما بين 

متر كما فةي غابة  كفرنجة   ومةن أهةم شةجيراتها القطلةب 0وهي أ  الكجيرات ق  يص  ادتفاعها إل  

نباتية  تسةم    بقة هةي سةم 82والبطم الفلسطيني  واعتبر أ  النباتات التي تنمةو ليصة  ادتفاعهةا الة 

صةفا وحةرا  ايبيةا الك يةر مةن  أمويواة  فةي حةرا   . تحت شجيرات في حةو  وا ي كفرنجة  بق 
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 يالفلسةةطينالسةةوي  النباتيةة  التةةي ينطبةةق عليهةةا هةةذا المصةةطل   م ةة  السةةريق والقنةة ول و ارنةةواع

هنةةاك الك يةةر مةةن االشةةجاد التةةي تنمةةو فةةي  ةةود الكةةجيرات فةةي منطقةة   أ كمةةا   يوالزعةةرود الكةةوك

والاةةروف والبةةرزة  وتعتبةةر  يوالصةةنوبر الحلبةةالةةبطم والقطلةةب ( سةةن يا )ال داسةة   م ةة  البلةةو  

  ومن  ارصيل الكجيرات هي دكيزة المجتمع النباتي ومظهر حقيقي لطبيع  التعايش ما بين االشجاد 

 .لكجيرات الهام  والسا  ة في المنطقتينا

 Rhamnus palaestinusالفلسطين  السويد 1.2.2.3.

متةر وفةي بعة  0-1ص  ادتفاعها ما بةين   ويق  يارودا شجيرة صغيرة متفرع  متساقط  

شا ك    صلب  سو اء  وأغصا الر ب   لها سا  واح ة  ارماكنمتر في 4 إل يص  ادتفاعها  ارحيا 

صةةغيرة  أوداقهامكةةا  نموهةةا ومو نهةةا فلسةةطين  إلةة  باإلضةةاف اسةةمها  أخةةذت مادهةةا سةةو اء ومنةة  

مسةت يرة لذيةذة المةذا   ينمةو السةوي   صةغيرة وعطرية   و مادهةا أزهادهاالكك     بيلاويوبسيط  

بيئ  البحر المتوس  ويرافق تواا ه  عناصةر المنطقة  الجغرافية  النباتية   ارصلي الفلسطيني في بيئت  

ولبنا  وتركيا واليونةا  وتنتكةر هةذه الكةجيرة  ارد  المتوسطي   وينمو في بال  شر  المتوس  م   

اشةةةتي  )الزعةةةرود الكةةةا ك  باسةةةت ناء الصةةةحراء  فلسةةةطين مةةةع  واةةةو  أنحةةةاءالكةةةا ك  فةةةي اميةةةع 

صةفا وحةرا  ايبيةا وتكةك  وحة ة نباتية  مةع  أموتوا  هذه الكجيرة في حةرا   (34  0226واخرو 

م   السن يا  والسريق والاروف والبطم الفلسطيني واللبي  وعنب الحي  وسلطا  الجب   أخرى أنواع

رومةي والجعة ة والميرمية   و بعة  الحكةا ش م ة  م   الزعتةر ال ارعكافالك ير من  إل  باإلضاف 

الظةاهرة  هةذهالصنوبر الحلبي المنافسة   وتبة و  أشجاد  وتنمو هذه الوح ة بعي ا عن النجيليات والنف 

  .من العوام  الماتلف  ارنواعكتجمعات حماي  لهذه 

 Pistacia lentiscus (مصتيك) السريس2.2.2.3

متر تنمةو فةي تجمعةات 4-6  وق  يص  ادتفاعها ما بين شجيرة كبيرة  ا م  الالرة متفرع 

الاروف  وهي نبت  غي مستساغ  ل ى الماشي  وهةذا مةا يحميهةا مةن عمليةات الرعةي  رشجادمرافق  

مركبةة  ديكةةي  و مادهةةا مسةةت يرة محمولةة  فةةي عناقيةة   أوداقهةةاالجةةا ر  لهةةا سةةيقا  متفرعةة  ومتعةة  ة 

ماتلفة  مةن  أنةواعالمتوسطي  ال افئ  من فلسطين  وينمو في صغيرة وك يف   ينمو النبات في المنا ق 

غةرف الصةين  هةذه  إلة الترف   وتنتكر في ازد الكنادي والبرتغال ومنطق  شر  المتوس  ويص  

اشةةةتي  )والغذا يةةة  والعالايةةة    يالصةةةناع اسةةةتعماالتهاالكةةةجيرة لهةةةا قيمةةة  اقتصةةةا ي  كبيةةةرة لك ةةةرة 

صةةفا وفةةي تجمعةةات نباتيةة   أمفةةي حةةرا  ايبيةةا وحةةرا   وتواةة  هةةذه الكةةجيرة(. 53 0226واخةةرو 

 .النباتي  ارنواعتككلها مع بع  
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 Calicotome villosa (القنديل)القندول 3.2.2.3.

متةر وتعتبةر 1.5-1  ق  يص  ادتفاعها ما بةين متساقط  ارودا شجيرة خكبي  شوكي  كبيرة 

مركبة   وأودا سيقا  خكبي  ك يرة ومتفرع  المكونات المهم  للمجتمع النباتي المتوسطي  لها  إح ى

فراشةةي  صةةفراء عطريةة  و مةةاده قرنيةة  صةةغيرة  تعتبةةر هةةذه الكةةجيرة مةةن النباتةةات  وأزهةةاد ال يةة    

فيهةا  ارمطةادل سةقو   السا  ة في منطق  شر  البحر المتوس    وتنتكر فةي المنةا ق التةي يزية  معة

غابةات  ا ية ل علة  تة هود ف  الغربية    وواو هةرة فةي منطقة  اللةك ةملم   وتنتكةر النبتة  ب652عن 

 وحةر  فهةو نبةات ينتكةر فةي منةا ق قطةع  لصنوبري  في منطق  البحةر المتوسة البلو  السن ياني  وا

  وهذا مةا خلصةت (81 0226وآخرو   اشتي )ل  الق دة عل  النمو بع  الحرا ق  أ وخاص    الغابات

 أك ر  ويعتبر القن ول من (0212اديج)  والتي قامت بها نتا ج  داس  المنا ق الحراي  في الالي إلي 

 بهةةذهصةةفا و حةةرا  ايبيةةا وهةةو نبةةات شةةوكي صةةلب يحمةةي نفسةة   أمالكةةجيرات حلةةودا  فةةي حةةرا  

  وخلصةت ال داسة  نتيجة  للعمة  ارخةرىالنباتية   ارنةواعانة  منةافق لةبع   إلة  باإلضاف الصفات 

 122نسةب  ك افة  القنة ول فةي مربةع العينة   أ  إلة ونكيةر  الك افة  النباتية  بطريقة  د وإيجةا المية اني 

ع العينة  وبةنفق المسةاح  ضةمن بةصفا  فيمةا واة  فةي مر أم في حرا %  15 إل م  وصلت 122×م

ك اف  الغطاء النباتي الكجري  أ وهذا ي ل عل  % 04 إل نسب  ك اف  القن ول وصلت  أ حرا  ايبيا 

 .الكمق رشع النتكاد خاص   ان  نبات محب وال يسم  للقن ول با أك رصفا  أمفي 

 Crataegus aronia  الاعرور الشوك 4.2.2.3.

متةر وهةي 3-0قة  يصة  ادتفاعهةا مةا بةين   ارودا رة شةوكي  صةغيرة معمةرة متسةاقط  شج

 وأزهادهةاال ية  مالةرة  وأوداقهةاشةوكي  متحةودة  وأغصةانهاك يف  الفةروع   لهةا سةيقا  متفرعة  

ة و مادها  صفراء مست يرة صغيرة تكب  التفا    ويعة  الزعةرود مةن نباتةات بيلاء غزيرة وصغير

شةةر  المتوسةة    وهةةو شةةا ع االنتكةةاد فةةي المنةةا ق الجبليةة  فةةي  وبةةارخص فةةيبيئةة  البحةةر المتوسةة  

 وأزهةةادهتسةةتا م كغةةذاء   مةةادهصةةا ي  كةةو  فلسةةطين   ويعتبةةر الزعةةرود الكةةا ك نبةةات لةة  قيمةة  اقت

وتعتبةر شةجيرات (. 46 0226 وآخةرو اشةتي  ) بية  وعالاية   رغةرا م تسةتا  و مةاده وأوداق 

تعرضها للقطةع  إل  إضاف النباتي  المه  ة فهي قليل  الواو  في منطق  ال داس   ارنواعالزعرود من 

  ويبةين قلة  واةو  الزعةرود الكةوكي فةي منطقة  ال داسة  علة  أ  هنةاك والتحطيب في حرا  ايبيةا

ي  ارصيل  في منطق  ال داس   بحي  من المفرو  سيا ة ارنةواع ارصةيل  فيهةا  ترااع لألنواع النبات

 .المتوس والتي هي من ضمن منطق  حو  البحر
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   األعشاب3.2.3.

  (111 0225سةةمود  أبةةو)سةةم 82النباتةةات التةةي يقةة  ادتفاعهةةا عةةن  بأنهةةا ارعكةةافتعةةر  

والتةةي  Dwarf shrabsالنةةتش  أو Batha   بقةة  البطحةةاء أنهةةاعلةة  ( 1 1113شةةركق)وعرفهةةا 

والزعتةر  سةم  ويسةو  هةذه الطبقة  الةبال  واللبية  والميرمية  والجعة ة82-12يتراو  ادتفاعها ما بين 

بيي  كمةا العكب نبات  ري غير خكة أ عل  ( 154-151 0226 وآخرو اشتي  )وعر    الرومي

التةةي تنكةةأ نتيجةة  العوامةة  التكةةكيالت الكةةجري  القزميةة  الر بةة   أنهةةاعلةة   Bathaعةةر  البطحةةاء 

كما عةةر  الغينةة  تعمةة  علةة   تةة مير الغابةةات والتةةي يحةة  محلهةةا الكةةجيرات القصةةيرة  التةةي البكةةري 

Garrigue   صةةغيرة تنمةةو فةةي  منطقةة  منةةا  البحةةر المتوسةة   وتتاللةة   أشةةجاد  مةةن تكةةكت أنهةةاعلةة

تحةةت تةةأ ير الحرا ةةق  كلسةةي    وهةةو ينةةتج عةةن ترااةةع الغابةة التربةة  العاديةة  وال ارد منةةا ق مةةن 

ومةةن هةةذه  (الهنبةة )الكةةجيرات م ةة  الةةبال  واللبيةة  وأشةةباهوالرعةةي الجةةا ر  وهةةو غنةةي بالكةةجيرات 

ذات الحةولين وهةي نباتةات تةتم  أواقة    أوالحولي  وهي نباتات تكم   ودة حياتهةا فةي سةن   ارعكاف

ومةع مةن عةامين   أك ةر د ارمعمرة وهي النباتات التي ت وم عل   وأعكاف سنتين ودة حياتها في 

ه  هي من البطحاء والغين  التي تتسةم بصةفات معينة  وتسةم   ارعكافاختال  المعايير في تعريف 

  ارنةواع  الكجيرات   فك  ما سبق من تعريفات يعني انة  اليواة  مصةطل  علمةي مطلةق يلةب أشباه

  وحسب الحال  التي يوا  هودوذلك لكو  النباتات كا ن حي ينمو ويتطود كما يلمح  ويت  النباتي  

طقة  ال داسة  بةالك ير مةن   وتزخةر منينتمةي ارنةواع أي  إلة يميةز  تق د باالدتفاع النبات والتي فيها 

شةجيرات تعتبةر مةن  أشباه أو أعكافصفا وحرا  ايبيا  أمالنباتي  العكبي   ويوا  في حرا   ارنواع

وفةرة وك افة   ويتم ة  ذلةك فةي نباتةات اللبية   ارنةواع  ةرأك أنهاالنباتي  السا  ة في المنطق  ب   ارنواع

تر  هةا عةالي الةوفرة فةي أ   إلة  إضةاف والبال   التي تغطي نسب  كبيرة من مسةاح  منطقة  ال داسة  

 : هاالسا  ة في ارنواع أهمومن  المس  المي اني إ ناء  أخذتمربعات العينات والمقا ع الطولي  التي 

 

  Cistus salviifolius& Cistus creticus (بلالهن)اللبيد 1.3.2.3.

الفروع يوا  في تجمعات كبيرة  يصة  ادتفاعة   فشب  شجيرة معمر  ا م الالرة ك ي نبات

 Cistus زهةريالواللبية   Cistus salviifolius  اربةي سةم  منة  نوعةا  اللبية  82-62مةا بةين 

creticus   كبيةةرة  أزهةةاده  سةةميك  خلةةراء   بيلةةاوي  خكةةن أوداقةة   لةة  سةةيقا  متعةة  ة ومتكةةعب

وعطري    و ماده م   الكبسول  بيلاوي  الكك   ينمو في المنا ق الطباشةيري  والجيرية  فةي منطقة  

البحر المتوس  ويعتبر النبات من عناصر الغطاء النباتي في بيئ  البحر المتوس  الحقيقية  ال الة  علةي 

اشةةتي  )حةةاء فةةي المنةةا ق المككةةوف  فةةي الحةةرا  ويواةة  فةةي الغينةةات والبطتةة هود المنةةا ق الحراي  

ويعتبر اللبي  من النباتات السا  ة بك رة في منطق  ال داس  بحي  تغطةي نسةب  (. 12  0226 واخزو 
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نتيجة   إلة ال داسة   وتوصةلت كبيرة من المنا ق الاالي  من االشةجاد الحراية  فةي منطقة  ال داسة  

 أمية  مةن حةرا  غربم في المنطق  الجنوبية  ال122×م122عين  نبات اللبي  في مربع ال ك اف  أ مفا ها 

ربةع خاصة   فةي ماللبي  هو النوع السا   في هةذا ال أ بطريق  دونكير  ولوحَّ %  32 إل صفا تص  

إلة  ك اف  اللبي  في نفق مساح  مربع العين  في حرا  ايبيةا  ق الاالي  من االشجاد  كما تص المنا 

مةن اللبية   وهةذا السةبب فةي  ربكأَّ في المربع مكادك  البال  والسيا ة بطريق  دونكير  ولوح% 62

ينةةافق للسةةيا ة و ال يلةةر  توهةةو نبةةا الفةةاد  مةةا بةةين النسةةب فةةي الك افةة  مةةابين كةة  مةةن المنطقتةةين  

والحكةا ش  ويكةك   ارعكةاف نيتعةايش هةذا النةوع مةع الك يةر مة   بحي  ةالمواو  ارخرىالنباتات 

 رشع   المفتوح  المعرضفي المنا ق  ارحيا قن ول تككيل  نباتي  ملتحم  في اغلب اللبي  والبال  وال

 .الكمق

 Sarcopoterium spinosum  (النتش)البال  2.3.2.3.

سم   وهو نبات -42-62ها ما بين   يص  ادتفاعارودا شب  شجيرة شوكي  معمرة متساقط  

صةةغيرة  أزهةةادهديكةةي  مركبةة  دفيعةة   رودا اقاعةة ة خكةةبي  ك يةةر الفةةروع ينمةةو بكةةك   ا ةةري    ذو

 بيعيةةة  عةةة  التةةةرف الحمةةةراء خلةةراء و مةةةاده خلةةةراء محمةةةرة كرويةة    ينمةةةو الةةةبال   فةةةي بيئةة  

    تة هود غابةات السةن يا  والصةنوبر  وهو نبات سا   ضمن اماعات نباتية  تظهةر نتيجةوالصاود

ويواة  (. 120 0226اشتي  واخةرو )   النباتي  لبيئ  البحر المتوس منطق العنصرا هاما  في  رعتبيو

لمنطقة  صةفا وحةرا  ايبيةا وهةذا مؤشةر علة  تة هود ا أمكبيةر فةي انبةات حةرا    نبات البال  بكةك

النباتات انتكادا فةي حةرا   أك رويع  من  ا  سا   ا    ويعتبر نبات البال  نباتالحراي  في منطق  ال داس 

  أ النتةا ج  وأ هةرت طيب فةي حةرا  ايبيةا خاصة   صفا وحرا  ايبيا بالرغم من ان  يتعر  للتح أم

  بحية  وصةلت ك افة  المنطقتةينشك  اسما  في دأس قا م  الك اف  والحلةود فةي كة  مةن نبات هذا ال

بجانةب % 03 إلة م 122×م122صةفا وفةي مربةع العينة   أمالبال  حسب  ريقة  دونكيةر فةي حةرا  

% 66 إلةة   فةةي مربةةع العينةة  فةةي حةةرا  ايبيةةا سةةيا ة اللبيةة  فةةي هةةذه العينةة   كمةةا وصةةلت ك افةة  الةةبال

الك اف  العالي  في واو   أ  إل ( 11 0222الهالي) وأشاد     مع اللبي  والقن ول بنسب متقادب كمكاد

وذلك بسبب المنافس  القوي  التي يتميز بها البال  بحية  ال يسةم   ارنواع ع  البال  تؤ ر سلبا  عل   ت

 أواانبة  والتةي سةرعا  مةا تاتفةي نتيجة  الرعةي  إلة  والنمةالقصةير فةي بع  النباتةات الحولية  لة إال

 .فص  الصيف أ ناء الجفا 

 Salvia fruticosa (شجير )الميرمية 3.3.2.3.

زكية      سةم   لهةا دا حة  عطرية152-52الالرة يص  ادتفاعها ما بةين   شب  شجيرة  ا م

 عطريةة  أزهادهةةاواهليليجيةة  متقابلةة   أوداقهةةامتفرعةة   هاأغصةةانلهةةا عةة ة سةةيقا  ملةةلع  الكةةك  و و

 ق المتة هودة مةن الغابةات   تنتكةر فةي منطقة  البحةر المتوسة  وخاصة  المنةابيلاء وزهرية  اللةو 
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  وتواة  فةي فةي الغابةات والبطحةاء المتوسةطي   وتنمو في بيئ   بيعية  علة  شةك  اماعةات والجبال

وتوا  هذه النبت  في ك  من حرا  (. 18 0226اشتي  واخرو )معظم سلسل  ابال فلسطين الوسط  

نبتة  محبة  لللةوء وتنمةو فةي السةفو   أنهةاايبيا  ومن خةالل العمة  المية اني اتلة  صفا وحرا   أم

النباتةات التةي  أ شجاد  كمةا لةوحَّ أكبر من المنا ق المظلل  وتحت ار  الكمق بكك رشع المواا  

صةةغر مةةن النباتةةات التةةي تنمةةو تحةةت أ  وأودا أقةةوىتنمةةو فةةي المنةةا ق المفتوحةة  تكةةو  لهةةا دا حةة  

الطبي  الكةا ع  والمعروفة  لة ى الك يةر  ارعكافشجاد وفي اانب الصاود  وتعتبر الميرامي  من ار

ومعرفة  فوا ةة ها العالايةة  عمة  علةة  ترااةةع ملحةو  فةةي واو هةةا  وحسةةب   مةن الكةةعب الفلسةةطيني

مةراء للنباتةات المهة  ة والتةي نكةرها وضعت هذه النبت  فةي القا مة  الح( 18  0226 واخزو اشتي  )

  وبهةذا تعتبةر الميرمية  مةن النباتةات المهة  ة (0220)مركز ابحةا  التنةوع الحيةوي والبيئة  فةي عةام 

  . حماي  وصو  من الترااع واالن  اد إل والتي تحتا  

 Teucrium capitatum الجعد 4.3.2.3.

سةم   05-15مةا بةين  ايصة  ادتفاعهة   من العا ل  الكةفوي ةالالرة معمر   ا م  يعكب  تنب 

  أزهادهةابيلةاوي  مسةنن  لونهةا اخلةر دمةا ي  أوداقهةاوسةيقا  خكةبي  متفرعة  لها دا حة  عطرية  

تنمةو نيسا  حت  نهاية  حزيرا   أواخروتزهر في  تب و كرؤوس كروي  قطني  الملمق بيلاء اللو  

  البحر المتوس  وتسو  المنا ق الجبلية  تنمو في بيئ الترف الماتلف  وبين شقو  الصاود  أنواعفي 

الفلسةطيني  مةن شةمالها حتة  انوبهةا  ارداضيفي كاف   وتنتكر  والو يا  في ابال فلسطين الوسط 

انةةةةةةةوف البحةةةةةةةر الميةةةةةةةت مقابةةةةةةة  وا ي عربةةةةةةة   و ارد  الكةةةةةةةري  الحةةةةةةة و ي مةةةةةةةع  باسةةةةةةةت ناء

((Shmida2005,p41 مةع  بكةك  كبيةر وتنمةو صةفا وحةرا   ايبيةا أمفي حرا   النبت   وتوا  هذه

 ارعكةافمن منطق  ال داس   كمةا تعتبةر مةن  رالك يوالزعتر الفادسي وتسو  ( شتيل )الكتيل   أعكاف

 . في حرا  ايبيا الطبي  والتي تتعر  للقطع

  Coridothymus capitatus (الروم )الاعتر الفارس  5.3.2.3.

سةم  لهةا سةيقا  متفرعة  متاكةب  22 إلة نبت  شب  شجيرة صغيرة معمرة  ق  يص  ادتفاعها 

 أيادبنفسجي  صغيرة  وتزهر في  وأزهادهاخلراء ضيق  وعطري  الرا ح    أوداقهاللمعمرة منها  

الكةةةمق وينمةةةو فةةةي التربةةة  الطباشةةةيري  الحةةةود والتربةةة   رشةةةع حتةةة  تكةةةرين ال ةةةاني  نبةةةات محةةةب 

صةةفا وحةةرا  ايبيةةا  أمويواةة  الزعتةةر الفادسةي فةةي حةةرا  (. 02  1111عةةرا  واخةةرو )الحمةراء 

الكةةمق  بةةين الصةةاود ومةةع بعةة   رشةةع منطقةة  ال داسةة  المفتوحةة  والموااهةة   أغلبيةة منتكةةرا  فةةي 

وحسةةةب  ريقةةة  دونكيةةةر وبمربةةةع العينةةة   الكتةةةيال والةةةبال  والجعةةة ة و  الميرميةةةم ةةة   ارعكةةةاف

اة  فةي كمةا يو %  1فيمةا كانةت فةي حةرا  ايبيةا % 16م كانت ك اف  الزعتةر الفادسةي 122×م122

( الصةعتر)زعتةر السةب  والزعتةر العةا ي    الزعتر م ةمن  أخرى أنواعصفا وحرا  ايبيا  أمحرا  
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قليلة   بأع ا زعتر الزحيف  ومن الزعتر وه أخرصفا عن حرا  ايبيا  بواو  نوع  أمتميز حرا  تو

فةةي ومنطقةة  محصةةودة فةةي الجهةة  الكةةرقي  الجنوبيةة  مةةن الحةةرا   كمةةا لةةوحَّ انتكةةاد زعتةةر السةةب  

وبرفقة  الزعتةر الفادسةي  المنطقتةين الكمق فةي حةرا   رشع المنا ق الكرقي  المفتوح  والموااه  

ذات االسةتا ام  ارعكةافهةذه  إلة   وهةذا مةا يسةت عي االنتبةاه ا  نةا د كما يعتبر واو  الزعتر العةا ي

 .عليها وحمايتها من خطر الترااع والته ي   الطبي والمحافظ

  Phagnalon rupestre (وفا الص)قدحة 6.3.2.3. 

مغطاة بكعيرات تكب  الصةو    ل  تيجا سم ل  سيقا  هك 02 إل ينمو ليص  ادتفاع   نبات

فصة  الربيةع  بةذوده صفراء اللو   ويزهر فةي  أزهاده    ينمو في شقو  الصاود الجيري  اربي 

ا مةن  بيعة  اسةتا امها اسةمه وأخذت مما يزي  في انتكاده  اتحم  شعيرات تساع  الريا  عل  حمله

وهةي (. 41  1111عةرا  واخةرو )الناد واستا امها في الطب العةرف فةي عملية  الكةي   إشعالفي 

حرا  ايبيةا ومنتكةرة بكةك  كبيةر فةي المنةا ق المفتوحة  وفةي حةوا  وصفا  أمنبت  توا  في حرا  

النباتية   نةواعارمةن بةين   حلةود متوسةطوحسب ال داس  المي اني  سةجلت نسةب  الصاود وشقوقها 

 .او ة في الحرا  خاص   حرا  ايبياالعكبي  المو

 الحشااش4.2.3.

-12نباتةات صةغيرة يتةراو  ادتفاعهةا مةا بةين  أنهةاالجميلة  علة   وارزهادتعر  الحكا ش 

النباتي   بارنواعوتعر  الحكا ش (10  1113شركق )السوسنيات والسحلبيات  أهمهاسم   ومن 32

والنباتةةات البرية  والما ية  والنباتةةات  وارعكةاف ارودا   النباتةات عريلة  غيةر المرغةوف فيهةا م ةة

وتعتبر منطق  ال داس  من (.65  0221ما )المزهرة المتطفل  م   الهالوك واله ال وال بيق وغيرها 

بجانب المنا ق التي تنتكر فيها الحكا ش بصودة واضح  خاص  في المنا ق المفتوح  والمت هودة و

ضةادة مةن واهة   أنهةاوالكجيرات التي تنمو في المنطق   وينظر للحكا ش عل   ارعكاف الك ير من

النباتية  المزدوعة  فةي حقةولهم وتعمة  علة  ضةعفها  ارنواعنظر المزادعين فهي تعم  عل  منافس  

 ارنةواع أهمتعتبر الحكا ش من  نالبيئييوع م نموها لتوفير ناتج اي  للمحصول  لكن من واه  نظر 

هنةاك حكةا ش ذات قيمة  اقتصةا ي  وامالية  وعالاية  يجهلهةا  أ   مع ا  حيوي ا  باتي  التي توفر تنوعالن

لهةا قيمة  بيئية  عالية  م ة  السوسةنيات والسةحلبيات المهة  ة  وأزهةادوهناك حكةا ش  الناس  نك ير م

 .ال داس المحمي  والنا دة  ويوا  منها  القلي  في منطق   ارنواعباالن  اد وتصنف اليوم من 
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 Ophrys holosericea (اوركيد ) النحلة1.4.2.3.

سم  وهي من نباتات بيئ  البحر 62-05لها زهرة بني  ماملي  وق  يص  ادتفاعها ما بين  نبت 

  الي  وتعةةيش  اخةة  المنةةا ق الحرايةة المتوسةة  وتنمةةو علةة  سلسةةل  ابةةال فلسةةطين الوسةةط  والكةةم

 آذاد أوا ة   تزهةر فةي   اللةو بنية الكبيرة ولونها التي تكب  النحل  اسمها من شكلها  هذه النبت وأخذت

  وتعتبةةر هةةذه النبتةة  الجميلةة  مةةن ضةةمن قا مةة  النباتةةات المهةة  ة والمحميةة  فةةي بال نةةا أيةةادحتةة  نهايةة  

صفا  أموتوا  هذه النبت  في حرا   Shmida2005,p227))عا ل  السحلبيات  إل  وتعو  هذه النبت  

  وتنمةو برفقة  إليهاليل  وفي منا ق محصودة  وخاص  المنا ق التي يصعب الوصول ق بأع ا ولكن 

     . توا  هذه النبت  في حرا  ايبيا شجاد العالي   ولماللبي  وتحت ار

 Anacamptis pyramidalisهرم  ال السحلب2.4.2.3.

صةغيرة   أزهادهةاسةم 22-42عا لة  السةحلبيات وهةي نبتة  يصة  ادتفاعهةا مةا بةين  نةوع مةن

  أيةادشةبا  حتة  منتصةف  أوا  زهر في النبت    ت أعل بنفسجي  زهري  تب و عل  شك  مارو  في 

 واة وت Shmida2005,p329))المه  ة والنا دة في بيئ  البحةر المتوسة     ارنواعتعتبر النبت  من 

 ارنةواعال تقة  عةن  ةال  وهةي مةن  علة  شةك  اماعةاتصفا و حرا  ايبيةا  أمهذه النبت  في حرا  

قليلة  فةي حةرا  ايبيةا  بأعة ا التي تنمو في المنا ق المفتوحة  بعية ا عةن االشةجاد والظة    وواة ت 

القريبةة  مةةن مصةةنع  الغربيةة  صةةفا بحلةةود مميةةز فةةي المنطقةة  الجنوبيةة  أمبينمةةا واةة ت فةةي حةةرا  

اي  ولكن يبق  الظرو  توفرت لها ونمت بكك   أ  إالالمه  ة  ارنواعهذه النبت  من  أ الرخام وبما 

 .النبت  والحفا  عليها من االن  اد أهمي ال ود في معرف  

 Tetragonolobus palaestinus  (ال رابسيف ) السيفية3.4.2.3.

 أزهادهةاسةم   52-65اميلة  مةن عا لة  السوسةنيات  يصة  ادتفاعهةا مةا بةين  أزهادنبت  لها 

  تنمو بكك  مح ف كالسةيف أياد أخرحت  شبا  و أوا  بنفسجي  اللو   تزهر في  إل  ولي  زهري  

  تنتكر في بيئ  البحر المتوس  وخاص  المنا ق الكةمالي  والوسةط  مةن فلسةطين  تعتبةر هةذه النبتة  

المحميةةةةة  والمهةةةةة  ة   ارنةةةةةواعمةةةةةن النباتةةةةةات المهةةةةة  ة فةةةةةي بيئتنةةةةةا ووضةةةةةعت ضةةةةةمن قا مةةةةة  

((Shmida2005,p331    قليل    وتنمو في  بأع ا بيا صفا وحرا  اي أموتوا  هذه النبت  في حرا

 .المنا ق المفتوح  والبعي ة عن االشجاد والظ 

 Cyclamen persicum  (الاعمطوط) صبونة الراع 4.4.2.3.

ال ية  ناعمة    نبتة  محبة  للظة  والر وبة  عريلة  قلبية  الكةك  و أودا خلراء ذات نبت  

حتة  نيسةا   تنمةو  أولتكةرين   تزهةر فةي  االشةجاد و اخ  اذوع  تنمو في شقو  الصاود وتحت

 ارنةواعامات عالاية  وتعة  مةن في بيئ  البحر المتوس  خاص  في شمال ووس  فلسطين  لهةا اسةتا 
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وتوا  هذه النبت  فةي حةرا   Shmida2005,p359))المحمي   ارنواع  ة ولهذا وضعت ضمن المه

 .قليل   بأع ا صفا وحرا  ايبيا  أم

   Creepers or Lineals المتسلقات5.2.3.

كب   وا  وا ت تكو  غيةر منتصةب  سيقا  متا ارحيا المتسلقات نباتات ليق لها في اغلب 

  وتنمةو بجانةب  أمتةادعة ة  إلة معي  أو نبات ترتكةز علية    وقة  تصة  ادتفاعهةا  إل ذاتيا  ب  تحتا  

تةف حولهةا االشجاد وتل وأغصا بجذوع  أحيانااالشجاد والكجيرات في المنا ق الحراي   وتلتصق 

لحراية  فةي منطقة  البحةر عنصةرا هامةا  فةي تكةوين المنطقة  ا للتمكن من العةيش  وتعتبةر المتسةلقات

 (.1  1116لو أ) المتوس   

 Lonicera etruscaسلطا  الجبل 1.5.2.3.

خيمية  و نا ية   أزهةادهمتقابلة    أوداقة خكةبي   أغصةان   نبات متسلق في المنا ق الحراية  

ويوا  (. 83  1116 ألو ) حزيرا   إل ود ي وتزهر في نيسا   أواصفر  إل   اللسا   لونها ابي

صةفا وحةرا  ايبيةا   ولكةن لةوحَّ واةو ه وانتكةاده مةابين  أمهذا النوع من النبات في ك  من حرا  

 .وبصودة ملحو    فيما وا  في حرا  ايبيا بكك  نا د  أك رصفا  أماالشجاد في حرا  

 Asparagus phyllus الهليو 2.5.2.3.

نبات متسةلق ومعمةر مةن العا لة  الزنبقية   ينمةو علة  كة  أشةكال الغطةاء النبةاتي   لة  سةيقا  

لظة  والر وبة    أزهةاده عنقو ية  لصغيرة و رية   وهةو نبةات محةب  ا   ويل   شوكي  تحم  أغصان

لونهةةا ابةةي  تظهةةر فةةي أخةةر الصةةيف وأول الاريةةف  أمةةا  مةةاده عنبيةة  الكةةك  تتحةةول مةةن ارخلةةر 

يوا  هذا  النبات المتسةلق  (.34  1111عرا )فارحمر فارسو   ويعتبر من نباتات البحر المتوس  

 .وشجيرات حرا  أم صفا وحرا  ايبيا  بكك  واض  ومنتكر  اخ  المنطق  الحراي  أشجادبين 

 Smilax aspera(  اللجيم)الجريح 3.5.2.3.

انتكادا في المنا ق الحراي  في منطقة   المتسلقات أك رنبات متسلق  ا م الالرة  ويع  من 

الةةبطم والسةةن يا  بواسةةط  الزوا ةة  الكةةوكي     أشةةجادقمةةم إلةة  البحةةر المتوسةة   ويتسةةلق هةةذا النبةةات 

فةي الاريةف    مةاده عنقو ية  حمةراء عنة   رسهمي  الكك  مالرة عليهةا بقةع بيلةاء   يزهة أوداق 

صةفا  أمالمتسةلق بكةك  واضة  فةي حةرا  يوا  هةذا النةوع مةن النبةات (. 58  1111عرا )النلج 

 .وحرا  ايبيا ويتسلق االشجاد والسالس  الحجري  في المنطق  

 Rubia tenuifolia( دبيقة) الفو 4.5.2.3.

 أدبعة سةيقان  لة  لنبات متسلق معمر ل  سا  خكن   يوا  في حرا  منطق  البحةر المتوسة   

بةادزة تسةاع   شةوكي  نتةوءات هةارافأ  وفيذات شةك  دمحةي مرتةب فةي صةفو   أوداقة    أضةالع

  و مرهةةةا عنبيةةة  أيةةةادحتةةة   آذاد نتزهةةةر مةةةصةةةفراء مالةةةرة    أزهادهةةةاالنبةةةات علةةة  التسةةةلق  
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امتة ا  فةي بينمةا  يمعمةر وذصةفا بكةك   أموهو نبات يواة  فةي حةرا  (. 52  1111عرا )سو اء 

  .مصغرة وبحجم اصغر ةيوا  في حرا  ايبيا بصود

 Medicinal plant النباتات الطبية6.2.3.

وقا ي   أوخصا ص عالاي   رازا ها أوالنباتات التي يكو  لها  بأنهاوتعر  النباتات الطبي  

تسةتا م  النباتية  التةي ارنةواعوالحيوا    وبكك  عام ال يوا  فاص  مةا بةين  اإلنسا  رمرا معين  

(. 0  0228ي  واةاموس اشةت)كغذاء  بحية  يسةتا م النبةات كغةذاء و واء فةي نفةق الوقةت  أوك واء 

النباتية  مةن التة هود والترااةع وحمايتهةا عةن  ريةق التعةر  عليهةا  ارنةواعوعلي  يجب حماية  هةذه 

المفي  والمهم كغذاء  أازا هاأي   العالاي  وكيفي  استا امها بطريق  صحيح  ومعرف أهميتهاومعرف  

 655قا م  نباتي  تلم  ع ا إئ  عل  ومن هذا المنطلق عم  مركز ابحا  التنوع الحيوي والبيو واء  

نوعا نباتيا  بيا يستا م حاليا في الطب العربي التقلي ي في اللف  الغربي  وقطاع غزة  وسميت هةذه 

اشةتي  )  (0228اللف  الغربي  وقطاع غزة لعةام : القا م  الو ني  الفلسطيني  للنباتات الطبي ) القا م  

 أمفةي حةرا   المواةو ةالنباتية  الطبية   ارنةواع إ دا يتم وبنةاء عليهةا سة (10-11  0228وااموس 

 :(12)  دقم حرا  ايبيا في هذا الج ولصفا و

 

 ارنواع النباتي  الطبي  المواو ة في حرا  أم صفا وحرا  ايبيا( 12)ا ول دقم 

Laten scientific name Arabic common name 

Arum palaestinum لو  فلسطيني 

Asparagus aphyllus   الهاليو 

Ceratonia siliqua خروف 

Chiliadenus iphionoides  كتيل   شتيل 

Coridothymus capitatus زعتر فادسي 

Crataegus aronia/ 

azqrolus 

 شوكيزعرود

Cyclamen persicum  قر  الغزال الزعمطو 

Daucus carota ازد بري 

Ecballium elaterium ق اء الحماد 

Ferula communis كل   شومر بري 

Hyoscyamus aureus سكرا   بنج 

Linum mucronatum كتا  أصفر 

Linum pubescens كتا  زهري 

Majorana syriaca زعتر بل ي 

Olea europaea زيتو  بري 

Paronychia argentea  دا  الحمام 

Phagnalon rupertre  ق ي   ق ح 

Phlomis viscose مرمي  الحماد 
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Pinus halepensis الصنوبر الحلبي  حب قريش 

Pistacia lentiscua بطم ع سي سريق 

Pistacia palaestina يبطم فلسطين 

Pistacia atlantica   اال لسي بطم 

Pyrus syriaca اااص بري 

Quercus calliprinos  بلو   سن يا 

Ranunculus rugosum خر ل أصفر 

Slavia fruticosa  مرمي 

Sinapis alba خر ل بري  لفتي  صفراء 

Teucrium capitatum اع ة 

  

 ف  منطقة الدراسة المهدد   النباتات

و   بحي  وضع تزاي  ملح تعتبر ارنواع النباتي  المه  ة بالترااع واالنقرا  في اللف  الغربي  في 

االتحةةا  سةةب ح بعةة  المؤشةةرات التةةي تعتبةةر مميةةزة لألنةةواع المهةة  ة ( 4 0220اشةةتي  واةةاموس)

رات التةةي تهةة   ارنةةواع النباتيةة    ومةةن هةةذه المؤشةة 0222لعةةام   IUCN)) الطبيعةة  صةةو العةةالمي ل

نقةص الغطةاء  التكةا ر  وأسةبافلترااع واالنقرا  ترااع الك اف  النباتي  لألنةواع   ونقةص البةذود با

في منطق  التوزيع البيئي  النباتي لهذا النوع بواسط  القطع أو عوام  أخرى  ترااع االنتكاد المستمر

 إلة أو الجغرافي نتيج  الظرو  البيئية  المحيطة  ومةن  ةم انحسةاد المنةا ق نفسةها  وتحةول ارنةواع 

( 4 ف0220)واشةتي  واةاموس ( 1112)واتفق كة  مةن سةنكري  .نا دة الواو  والتي يجب حمايتها

انقةةرا  بعةة  ارنةةواع  علةة  أ  التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي يتعةةر  للتةة هود وهةةذا بةة وده يةةؤ ي إلةة 

( 128عة   ارانةاس/  0156عة   ارنةواع )النباتي   ومن الة ال   علة  ذلةك ترااةع وانافةا  نسةب  

% 6.3وفةي ارد   % 6.8وفةي سةوديا ولبنةا  % 0.0  بحي  تبلف هةذه النسةب  فةي مصةر %(6,6)

 ارنةواعوتعريةف ذكر في الفص  السابق تةم توضةي   وكما .%14فيما كا  المتوس  العالمي للترااع 

المهةة  ة بةةاالنقرا  وتفصةةي  مسةةتويات الته يةة  واالنقةةرا  والترااةةع بكةةك  عةةام  وفيمةةا يلةةي قا مةة  

 أعة هاوالتةي " القا مة  الحمةراء للنباتةات المهة  ة"بارنواع النباتي  المه  ة في منطقة  ال داسة  حسةب 

  .(0220)اشتي  وااموس 

 

 منطقة الدراسة األنواي النباتية المهدد  ضم ( 22)جدول 

 

Laten scientific name    

Arabic common name 

Alcea digtata ختيم  حمراء 

Amygdalus communis لوز بري 

Arbutus andrachne  قيقب  قطلب  قوق 
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Arum palaestinum لو  فلسطيني 

Asparagus aphyllus   الهاليو 

Ceratonia siliqua خروف 

Chiliadenus iphionoides  كتيل   شتيل 

Clematis cirrhosa حب  مسكي 

Coridothymus capitatus زعتر فادسي 

Crataegus aronia/ 

azqrolus 

 شوكيزعرود

Cyclamen persicum  قر  الغزال الزعمطو 

Daucus carota ازد بري 

Ecballium elaterium ق اء الحماد 

Erodium grunium ابرة العجوز الزدقاء 

Euphorbia helioscopia قرصف  زدقاء 

Euphorbia 

hierosolymitana 

 لبين  حلبوف

Ferula communis كل   شومر بري 

Fumana thymifolia كتا  أصفر 

Helichrysum sanguieum  م الغزال   م المسي  

Hyoscyamus aureus سكرا   بنج 

Iris sisyrinchium السوسن 

Lactuca serriola خق بري 

Linum mucronatum كتا  أصفر 

Linum pubescens كتا  زهري 

Lonicera etrusca ياسمين بري 

Majorana syriaca زعتر بل ي 

Notobasis syriaca  (الحماد)خرفيش الكبير 

Olea europaea زيتو  بري 

Ononis natrix  وسب 

Ophrys holosericea syn: 

fuciflora 

 نحل  كبيرة

Anacamptispyrami

dalis 

  هرميسحلب 

Paronychia argentea  دا  الحمام 

Phagnalon rupertre  ق ي   ق ح 

Phlomis viscose مرمي  الحماد 

Pinus canariensis صنوبر كنادي 

Pinus halepensis الصنوبر الحلبي  حب قريش 

Pinus pinea الصنوبر الجوي 

Pistacia lentiscua بطم ع سي سريق 

Pistacia palaestina يبطم فلسطين 

Pistacia atlantica   اال لسي بطم 
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Pyrus syriaca اااص بري 

Quercus calliprinos  بلو   سن يا 

Ranunculus rugosum خر ل أصفر 

Rhamnus palaestinus  فلسطيني سوي 

Rubia tenuifolia  دوبيا متسلق 

Robus sgnguineus عليق 

Slavia fruticosa مرمي  

Salvia hierosolymitana سني لود  لسا   ال 

Silybum marianum خرفيش امال 

Sinapis alba خر ل بري  لفتي  صفراء 

Sinapis alba  خر ل  فجيل 

Sinapis arvensis  خر ل  لفتي 

Smilax aspera  عنب الحي 

Snochus oleraceus  علك خي 

Sonchus oleraceus صفير 

Spartium junceum ياسمين أصفر 

Tetragonolobus 

palaestinus syn: louts 

conjugates 

 سيف الغراف  سيفي 

Teucrium capitatum اع ة 

Trifolium alexandrinum برسيم ارصفر 

Trifolium campestre  قر  أصفر  نف 

Trifolium clusil  قر 

Trifolium clypeatum  نف  أبي 

Trifolium pilulare سيم القطني نف البر 

Trifolium purpureum  برسيم أحمر نف 

Trifolium resupinatum نف  زهري 

Urginea maritmia  عيصال  بوصي 

Verbascum sinaiticum عودود 

 

 

 م صفا وحراج جيبياأهمية التنوي الحيو  النبات  ف  حراج أ 3.3. 

الواقعة  ضةمن سلسةل  ابةال فلسةطين التنوع الحيوي النباتي فةي منطقة  ال داسة   أهمي  تظهر

بادزة تظهر من خالل معرف  الظرو  الطبيعي  والبكري  التي تسو   من خالل ع ة اوانب الوسط  

بيئيةة  واقتصةةا ي  وسةةياحي  فةةي  أهميةة التنةةوع الحيةةوي النبةةاتي لةة   أ  نااةة ول داسةة  ا بعةة المنطقةة   و

ل  ضمنيا مع باقي الجوانب المهم  في ك  مةن والمت اخ المنطق  بجانب الك ير من االهميات المترابط 

  صفا وحرا  ايبيا  وتعتبر منطق  ال داس  بيئة  خصةب  لواةو  التنةوع الحيةوي بكةك  عةام أمحرا  

 وأيلةانتيج  لتوفر  رو   بيعي  متم ل  في عناصةر المنةا  والتربة  واالدتفةاع عةن سةط  البحةر  
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فا محمية   بيعية  وتتلقة  الرعاية  واالهتمةام صة أم رو  بكري  تم لت في كو  المنطق  فةي حةرا  

 إلة الزداعية  وتة هودها  ارداضةي إهمةال فقة  أ ىبالنسب  لحرا  ايبيةا  أما  إ  لم تكن كافي حت  و

  م ةة  الطبيعيةة  والبكةةري  الحراةةي فةةي المنطقةة  بمسةةاع ة العوامةةالطبيعةةي و انتكةةاد الغطةةاء النبةةاتي

  والعوام  ارسبافومع ك  هذه ا ق الملكي  الااص   عل  ح و  منالصنوبر والسرو  أشجادزداع  

الحفةا   ةم  أهميتهةامعرف   اإلنسا عل   صاد  ويتفيها تنوع حيوي نبا منا ق حراي  وا  أنهاوبما 

 :وتتم   أهميتها في اآلتي  عليها

 :همية البيئيةاأل 1.4.3.

تةةوفر   بيئةة  ي  تكةةكصةةفا وحةةرا  ايبيةةا أمالبيئيةة  لمنطقةة  ال داسةة  فةةي حةةرا   ارهميةة تبةةرز 

لواةةو   وأسةةاسنباتيةة  وحيوانيةة   اخلهةةا  فةةالتنوع الحيةةوي مصةة د  أنةةواعلواةةو   ارساسةةي   الظةةرو

 اإلنسا كبيرة بحي  يستا مها  أهمي نباتي  م مرة تعتبر ذات  أنواعهناك فالحياة   أساسياتالك ير من 

ذلةك  إلة  إضةاف طم والزعةرود  البري والقطلةب والةب وارااصكغذاء م   الصنوبر الم مر والبلو  

ة بحي  تكك  بيئة  الحيواني  الصغير ارنواعالكجري  مو   وبيئ  ااذب  للك ير من  ارنواعتعتبر هذه 

م ةة  الطيةةود والقةةواد  والزواحةةف   ارنةةواعصةة  التعبيةةر المأكةة  والمسةةكن للك يةةر مةةن  أ الغابةة  

  فكمةا يبة و بة أت ( الةواوي)كالف وال عالب والواني  المفترس  م   يالح ارنواعف بع  وبالتالي تجذ

النباتية   ارنةواعهنةاك عالقة   ر ية  بةين  أ   وهةذا ية ل علة  تظهر ل ينا سالس  غذا ي  في المنطقة 

 ارنةواعذلةك  واةو  عالقة  تفاعة  مةا بةين   إلة  أضةف  التنةوع الحيةوي إ ةادالحيواني  في  وارنواع

 فيالنباتي  تعتم  عل  الحيوانات  ارنواعالك ير من  أ  في  تتم  النباتي  والحيواني  في المنطق  والتي 

فةي عملية  التلقةي   أساسةيامن خالل نق  البذود  كمةا تعتبةر الحكةرات عنصةرا  توسيع دقع  انتكادها 

لكة  عنصةر مةن عناصةر الحيةاة  اخة   أ ومن  م تكا رها  ومع واو  هذه العالقةات نسةتنج  لألزهاد

  فالنظةام البيئةي المتم ة  يقوم بة  ا  هام ا  حرا  ايبيا   ود أوصفا  أمحرا   ء فيالمنطق  الحراي  سوا

 إلة  إضةاف من خالل الحفا  عل  التربة  مةن التة هود  اإلنسا في المنطق  الحراي  يعم  عل  خ م  

ومن هنةا الكربو    أكسي ان  يزي  من نسب  الحصا  الما ي ويعم  عل  تلطيف الجو وتنقيت  من  اني 

ويح    بيع  العالقات في  اخل  بتواز   و   هحفا  عل  واو يا  النظام البيئي المتكام  المتفاع  ف

 .اإلنسا خ   ت

 :االقتصادية األهمية 2.4.3.

يعني قيم  اقتصا ي  متج  ة مجانية   ه  وهذا ب ود ا   بيعي ا  يعتبر التنوع الحيوي النباتي مود 

االقتصةةا ي  فةةي  ارهميةة   وضةمن منطقةة  ال داسةة  تتم ةة   اإلنسةةاواة ت لتحقيةةق الك يةةر مةةن دغبةةات 

 مراعةاةالرعي علة  سةبي  الم ةال فتعتبةر منطقة  ايبيةا  بيعة  خصةب  ومنطقة  مناسةب  للرعةي لةو تةم 

بةالرغم مةن  للحصول عل  دعي منظم   فالرعي يوفر الغذاء للماشي  ب و  مقابة   ارساسي الكرو  
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كمةا يعتبةر  أو ق  يؤ ر عكسيا  عل  أسعادها   ارعال  أسعاد نتيج  غالء  المواشي مرتفع أسعاد أ 

صفا التي يعتبر فيهةا  أمنتيج  قطع االشجاد سواء في في الحصول عل  المال  ا  خرآ ا  بيع الحطب اانب

بالتحطيةب وتةوفير  ارهةاليفةي حةرا  ايبيةا التةي يقةوم  أووضمن شةرو  المحمية    ا  التحطيب منظم

مع  اريامالوقو  والكهرباء التي تأخذ في از يا  هذه  أسعادوبالتالي توفير  الطاق  وال  ء من الحطب

كما تعتبةر النباتةات الطبية  المواةو ة فةي الحةرا  مصة د دز    أسبافتر ي الحال  االقتصا ي  لع ة 

بية  الط ارعكةافقيام الموا نين فةي منةا ق الجةواد بجمةع  إل  إضاف الطبي     ارعكافلبع  باع  

الة  حةرا  ايبيةا والتةي   وفةي حارحيةا ها مةن السةو  فةي ك يةر مةن ا يوفر علةيهم عنةاء شةرا وهذا م

  علة  خ مة  لقةا مويةوفره امص د مةالي  ههذا ب ودو  وارعيا الجمع  أيامفي  هال خوليفر  دسوم 

كي  صفا وايبيا في تفعي  وتن أماستغالل المنا ق الحراي  في  إل وهذا ما ي فعنا المنطق  الحراي   

 .ياح  والتي ب ودها تعم  عل  النهو  بالمنطق  اقتصا يا  الس

 :السياحية األهمية 3.4.3.

تكتهر بال نا فلسطين بك ير من المواقع السياحي  والترفيهي  الطبيعية   فهةي قطعة  مةن الجنة  

   وهذا ما تناقلت  كتب المؤدخين والرحالة  عةن بال نةا  ولكةن يبقة  االحةتالل غصة  ارد  هذه عل 

عل  مصا دة  اإلسرا يلي في حلوقنا ينتزع ك  شيء امي  من حياتنا  وكما هو الحال تعم  السلطات 

عسةكري   ومةن ضةمن هةذه الستا امات اال أو ارمني  ارغرا الزداعي  والحراي  بحجج  ارداضي

علة   إسةرا ي صفا منطقة  مصةا دة منةذ زمةن االنتة اف البريطةاني وعملةت  أمالمنا ق تعتبر محمي  

ن مةبهذه المنا ق المصا دة بحج  الحماية  للمةواد  الطبيعية  و واحتفظتالظالم   ارنظم تود  هذه 

صةفا منطقة  اميلة   أمالمستو نات عليها  ومنطق  ال داس  المتم ل  في حرا  ايبيةا وحةرا   إقام  م 

  للتنقةة  فةةي رو  وعةة م السةةماففةةي  ةة  تةةر ي الظةةسةةياح  خاصةة   ال اخليةة  منهةةا  لوخالبةة  وااذبةة  ل

ي المنةا ق القريبة  يبق  ل ينا االستجمام والراح  فة حرة  اواالستمتاع بطبيعتها الس  التاديايفلسطين 

صفا يعتبر من المنا ق الحراي  والسياحي  الهام  في محافظ   أممنا وضمن ح و  المحافظ   فحرا  

متنةزه للراحة   إلقامة ا ق المؤهل  منطق  من المنالتعتبر ( 00 1110شقير )  والبيرة   فحسب دام 

  كما يمكن وارما بالراح   وإشعادهمواالستجمام  وذلك بتوفير الا مات العام  حولها لجذف السيا  

  بالنسةب أمةاتةوفير بعة  متطلبةات المنطقة  المحمية     اباي  دسوم دمزي  تقوم علة أو  تذكرة رف

 إقامة أ  تسةت مره فةي  م  يمكةن لةوزادة السةياح  لحرا  ايبيا فكون  يقع تحت سيطرة فلسطيني  بالكا

 إضاف   حسب نسب المكادك يتم توزيع العا   المالي  أ   والمالكين عل ارهالي ني بموافق  متنزه و

 أخةر  فق  يكو  المر و  المالي النةاتج عةن السةياح  اكبةر مةن أي مةر و  المنطق  اقتصا يا   إنعاش إل 

 إدباحةةاتجنةةي  ارمريكيةة الواليةةات المتحةة ة  أ ( 080  0212 شةةرمار)  كمةةا ذكةةر ارد السةةتغالل 

ضةةعفا  مةةن المةةر و  المةةالي الةةذي  52 أك ةةرتةةم اسةةتغاللها كمنةةا ق حرايةة    ارد ما يةة  لقطعةة  مةةن 
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ستجني  من اسةتا امها فةي الزداعة  علة  سةبي  الم ةال  ومةع التطةود فةي البنةاء وزيةا ة الطلةب علة  

 اإلنسةا لسةكاني وتقلةص واختفةاء المسةاحات الالةراء مةن مة ننا بة أ   ازيا ة اللةغل المساكن نتيج 

االسةةتجمام فةةي المنةةا ق  إلةة  فعةة   مةةا والظةة  والنسةةيم العليةة   وهةةذا وارشةةجادالطبيعةة   إلةة يكةةتا  

صفا وحرا  ايبيا من المنا ق المرشح  لتوفير هذا الجو الممتةع والمةري   أمالطبيعي   وتعتبر حرا  

  وضمن هذه الجز ي  يتم تح ي  م ى قيم  ارهمي  السةياحي  لمنطقة  ال داسة  ي من ضغ  الحياة اليوم

بحيةة  تبةةين ومةةن خةةالل المقةةابالت معهةةم  أنهةةم ال يةة دكو  ارهميةة  لةة ى ارهةةالي والسةةكا  المحليةةين 

السةةياحي  والبيئيةة  للممنطقةة  التةةي يعيكةةو  فيهةةا ومةة ى أهميتهةةا فةةي تطةةوير وتكةةجيع السةةياح  البيئيةة  

ال اخلي  وعل  سبي  الم ال يعتبةر أهةالي قرية  ايبيةا أ  أدضةهم وممتلكةاتهم أهةم مةن البيئة   والسياح 

           .   والسياح  حت  أنهم أ هروا تذمرهم من المتنزهين وزواد المنطق  الحراي 
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 الفصل الرابع

 الخالصة.      4

  الخاتمة 1.4.

مةن الجغرافيةا الحياتية   بحية  عملةت علة   داسة  تة هود التنةوع  ال داس  اانبا  تناولت هذه  

صفا وحرا  ايبيا  ووقعت منطقة  ال داسة   ضةمن سلسةل   أمالحيوي النباتي في منطقتين هما حرا  

ابةال فلسةطين الوسةط  الواقعةة  حسةب تصةنيف المنةةا ق النباتية  فةي منطقةة  البحةر المتوسة   والتةةي 

 ق النباتي  في فلسطين تنوعا حيويا حسب ال داسات الماتص   وخالل المنا أك ربطبيع  الحال تكه  

تةم االعتمةا  علة  المسة  المية اني  0210  ارولوحتة  كةانو  0211 أيلةولال داس  والتي ب أت فةي 

ومن  ةم تحليلهةا ومحاولة  فهةم الواقةع بمسةاع ة ال داسةات السةابق   وذلةك  لتوفير المعلومات والبيانات

 .منطق ال تلك الحيوي النباتي في عت هود التنولصودة لواقع ا أولوصف الحال  

 

صةفا وحةرا   أمتة هود التنةوع الحيةوي النبةاتي فةي منطقتةي حةرا  تكمن مككل  ال داس  في  

 إلة   عةقبنا ق الحراية  فةي هةذه المايبيا والتي تقع ضمن محافظ  دام   والبيرة  بحي  تتعر  ال

ومةن  النباتي  فيها  نتيج  لع ة عوام   بيعية  وبكةري   ارنواع  في ع  ملحو  في مساحتها و عتراا

مفهةةوم التنةةوع لل داسةة  وامةةع ال داسةةات السةةابق  اتلةة  قلةة  ال داسةةات التةةي تناولةةت  اإلعةة ا خةةالل 

الجهةات المسةؤول   أ الحيوي النباتي للمنا ق الحراي  الواقع  ضمن محافظ  دام   والبيرة  بحي  

ني  والتي تتم ة  فةي وزادة شةؤو  البيئة  ووزادة الزداعة  الفلسةطيني  ال تملةك إال في السلط  الفلسطي

قل  االهتمام بمنطق  ال داس  ومتابعتها بكك   ودي وحسةب بعة   إل  إضاف ات البسيط   ياالحصا 

 .حقيقي  أسبافبر تغير مقنع  وال تع بأنهاالتي تحول  و  ذلك علما  السياسي  والقانوني   ارسباف

 

النبةاتي للمنةا ق الحراية   يالحيةوتق يم صودة واضح  عن حال  التنةوع  إل ته   ال داس      

ونتا ج التة هود مةن خةالل توضةي  ا ةر النكةا ات البكةري   أسباف  في اللف  الغربي   والتعر  عل

 ضاف إالنباتي  في منطق  ال داس    ارنواعقطع تحطيب والرعي الجا ر والحرا ق ووالتي تم لت في ال

النباتيةة   لألنةةواععناصةةر المنةةا  والتربةة   وعمةة  قا مةة   وأهمهةةامعرفةة  ا ةةر العوامةة  الطبيعيةة   إلةة 

النباتية  خاصةة  لوقوعهةا فةةي منطقة  بيئةة   بةةارنواعتكةو  منطقةة  زاخةرة  أ والتةي يفتةةر  المواةو ة 

لنباتي  في اللف  ا علألنواالمه  ة والتي وضعت في القا م  الحمراء  ارنواع  ومعرف  البحر المتوس 

تة هود   لموااهةحلول و ر  مقترح  تتماش  مع  بيع  منطقة  ال داسة   إيجا والعم  عل  الغربي  

 .صفا وحرا  ايبيا أمحرا   يالنباتي فالتنوع الحيوي 
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و ر  اخذ العينةات مةن منطقة  ال داسة  وهةي  أ واتاتاذت ال داس  منهجي  علمي  الختياد 

  فق  تم اختياد ع ة  والطبيعي    تح ي  الاصا ص البكريوبع  تي متنوعغطاء نبامنطق  حراي  ذات 

م 12×م12نتا ج هام  لمنطقة  ال داسة   وتةم اسةتا ام  ريقة  المربعةات  إل للتوص   وأ واتوسا   

بحيةة  تةةم اختيةةاد العينةةات بطريقةة   منطقةة  ذات الغطةةاء النبةةاتي المتطبةةق والمتنةةوع الوذلةةك لطبيعةة  

صةودة   لةإم للتوص  122×م122 إل استا ام مربعات اكبر وصلت  إل  ضاف إ عكوا ي  مقصو ة 

تةم  ذلكوكما استا مت نفق المربعات لقياس نسةب  الك افة  حسةب  ريةق دونكيةر  وكة ض أوواشم  

تتمكن ال داسة  المي انية  لمنطق  ال داس  بحي   ض وأوشم   ام  ريق  المقا ع الطولي  لمس  أاستا

 النباتية  المواةو ة  وارنةواعكةن مةن منطقة  ال داسة  والتعةر  علة   بيعتهةا كبر ق د ممأمن تغطي  

قيةةاس م ةة  المتةةر  أ واتواسةةتا ام ادة نباتيةة  خاصةة  بطريقةة  المربعةةات  اسةةتا ام اسةةتم إلةة  إضةةاف 

لتح ي  ادتفاع  مستوى المنطق  عن سط  البحر  GPSواهاز    فوتوغرافيوآل  تصوير  والمسا ر  

 إلة  إضةاف ب ق    تاالتجاهاالجغرافي  للمنطق   واستا ام البوصل  لتح ي    ا ياتاإلحلمعرف   إضاف 

 .في المي ا  ارنواعالنباتي  المصود والمفهرس للتعر  ع  بع   ارنواع لي  

 

  ارولم ة  ال داسةات السةابق  التةي تةم تناولهةا فةي الفصة  المكتبي   ار وات ق  تم استا ام و 

فةةي تحليةة  البيانةةات والنتةةا ج وعمةة   Excel اإلكسةة  ةة  اسةةتا ام برنةةامج بةةرامج الحاسةةوف م وبعةة 

اسةةتا ام برنةةامج  إلةة  باإلضةةاف التةةي توضةة   بيعةة  العالقةة  مةةا بةةين المتغيةةرات   ارشةةكالبعةة  

نامج نظةم المعلومةات رلرسم  المقا ع النباتي  لمنطق  ال داس    واستا ام ب Photo shopتوشوف وف

في دسم بع  الارا   التي تاص منطق  ال داس  وتوضي  Arc map   وبواسط   GISالجغرافي  

  .ال داس  إليها الواقع والنتا ج التي توصلت

النباتية   ارنةواع أهموحرصت ال داس  عل  تق يم وصف واض  للمنطق   من خالل توضي   

ل داسة  يكةاد فةي منطقة  ا أصةيل  أنةواع أ صفا وحرا  ايبيا  فبينت ال داس   أمالمواو ة في حرا  

مةا تةم حمايتهةا واسةتزداعها فةي  إذا  نةا دة ومهة  ة باالنة  اد أصةبحت أنةواع أنهةابالبنةا   علة   إليها

االشةةةجاد  ارنةةةواع  بحيةةة  شةةةملت هةةةذه المنةةةا ق الحرايةةة  ضةةةمن البيئةةة  المناسةةةب  لتعةةةيش وتتكةةةا ر

 ارنةواع رهةم وحت  الحكا ش  ولهذا قامت ال داس  عل  عم  بطاق  تعريةف وارعكافوالكجيرات 

منطق  والتعليق عليها مع بع  النتا ج للتعر  عل   بيع  ونسب  حلةودها فةي الالنباتي  السا  ة في 

فةةي الترااةةع  أخةةذةنباتيةة   ا  أنواعةةهنةةاك  إ  أ هةةرت حيةة صةةفا وحةةرا  ايبيةةا   أمكةة  مةةن حةةرا  

 .واالضمحالل
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  ل   ارس الاطر واالنتباه الطر أنواعمن  ا  وفي مجم  هذا السيا  تعتبر هذه ال داس  نوع 

مةن  ا  يسةير ا  هةذا العمة  اةزء أ الزوال  و إل نباتي  هام  في منطقتنا في  ريقها  ا  أنواعهناك  إ  إل 

منا قنةا الالةراء  وأولويةاتتجرى لمعرفة  متطلبةات  أ والمكاديع وال داسات التي يجب   ارعمال

ني  فةي هةذا الةو ن الغةالي   وعلية  يجةب  عةةم المتةنفق والمتنةزه الوحية  لك يةر مةن العةا الت الفلسةةطي

المكةةاديع السةةياحي  وخاصةة  السةةياح  البيئيةة  والسةةياح  ال اخليةة  التةةي تزيةة  مةةن الةةوعي البيئةةي لةة ى 

التربية  والتعلةيم  ةوزادتواة   إلة  باإلضاف   وتعزز تواصلهم بأدضهم وادتبا هم بترا هم الموا نين

خ  هةذه المنةا ق بهة   الترفية  والتعلةيم والتربية  البيئية   تحم   ابع بيئي  امايمات صيفي   إلقام 

 .للتعر  عل  مواد  بال نا ودب  ذلك بواو نا وتاديانا وحلادتنا في هذا الو ن
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 االستنتاجات  2.4.

 صةةفا وحةةرا  ايبيةةا بلغةةت  أمالنباتيةة  المواةةو ة فةةي حةةرا   ارنةةواع أ  إلةة ال داسةة   توصةلت

بالنسب  لمنطق   وقليال   ا  صغيرا  عا ل  نباتي   وهذا يعتبر دقم 63 إل بحي  تنتمي  أنواع 124

  مع مراعاة   في منطق  نباتي  واقع  ضمن بيئ  البحر المتوس ا  نباتي ا  حيوي ا  كانت تكه  تنوع

 .والتي ال تعتبر كافي  لحصر اميع ارنواع النباتي  الفترة الزمني  التي أاريت فيها ال داس 

  النباتية  الكةجري  سةيا ة فةي منطقة  ال داسة   ارنةواع أك ةرالصنوبر الحلبي هي  أشجادتعتبر

مةةن االشةةجاد فةةي بةة ايات نكةةأة المنطقةة   ارنةةواعتم لةةت فةةي زداعةة  هةةذه  أسةةبافوذلةةك لعةة ة 

ممةةا  ارخةةرىالنباتيةة   لألنةةواعهةةذا النةةوع مةةن االشةةجاد منةةافق  أ  إلةة  باإلضةةاف الحرايةة   

    أعطةتالعناصر النباتي التي  أهمالصنوبر الحلبي من  عتبر  كما يالمنطق  يساع ه عل  سيا ة

 .صفا وحرا  ايبيا  الكك  الغابوي العام للمنطق  أمحرا  

   أنهةا إالتعبر عن بيئة  البحةر المتوسة     أصيل  أشجادصفا وحرا  ايبيا  أميوا  في حرا 

شةجرة   ارنةواعهةذه  أهةمستقبال    ومةن تكو  نا دة م أ  إل مه  ة وق  يص  بها الحال  أنواع

القطلب و شةجرة البةرزة  والتةي صةنفت مةن االشةجاد نةا دة الواةو  فةي حةرا  ايبيةا والتةي 

بةا دة واحة ة  لكةجرة البةرزة فةي الجةزء الغربةي مةن  بنيجةا خلصت عملي  المسة  المية اني  

  ووا ت للتحطيب  قليل  ا ا واغلبها معرض بأع ا حرا  ايبيا  فيما وا ت شجرة القطلب 

عناي  واهتمام حت  تتمكن  إل صفا ولكن بحاا   أمالقطلب في حرا   وأشجادالبرزة  أشجاد

 .من التكا ر واالنتكاد

  نةا دة الواةو  البطم الفلسطيني كانةت  فأشجادالبطم تفاوتا  في م د  الحلود  أشجادسجلت

 أمفةي حةرا   أمةا% 52سةجلت نسةب  حلةود  ار لسةيالةبطم  أشجادفي حرا  ايبيا   فيما 

فيمةةا سةةج  % 52طم الفلسةةطيني نسةةب  حلةةود بصةةفا فكانةةت النتيجةة  عكسةةي  بحيةة  سةةج  الةة

 .المتم ل  في عكرة مربعات  عين  ال داسضمن % 12نسب  حلود  ار لسيالبطم 

   كانت شجيرات السريق والسوي  الفلسطيني والقنة ول مةن الكةجيرات بةادزة الواةو  فةي كة

السةريق سةج   أ ا  ايبيا  بحي  توصلت ال داس  نتيج  المربعةات صفا وحر أممن حرا  

صةةفا ضةةمن عينةة  ال داسةة   فيمةةا كانةةت  أمفةةي حةةرا  %  122فةةي مةة د  الحلةةود نسةةب  

شجيرات الزعرود الكوكي ذات حلود نا د ا ا في حرا  ايبيا  كما سجلت نسب  حلود 

ترااع هذا النوع النباتي في   وهذه نسب  تست عي االنتباه ومالحظ  % 12صفا  أمفي حرا  

 .في المنطق  ارصي والتي تعتبر البيئ  المناسب  لواو  هذا النوع  كال المنطقتين 

  خلصت ال داس  إل  أ  حةرا  أم صةفا وحةرا  ايبيةا منةا ق يسةو ها اللبية  والةبال    وهمةا

  واةةو  نوعةةا  نباتيةةا  يككةةفا  حقيقةة  ترااةةع وتةة هود الغطةةاء النبةةاتي للمنطقةة    بحيةة  يعةة
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علة  واةو  تة هود فةي المنطقة  سةواء كانةت حراية  أو  ا  قوي ا  مجتمعات اللبي  والبال  مؤشر

زداعي  وهذا ما أ بتت  الك ير من ال داسات السابق   وينتكر اللبي  والبال  نتيج  إزال  الغطاء 

شةع  النباتي الكجري   بحي  يقوم بالتوسع في االنتكاد في المنا ق المفتوحة  والمعرضة  ر

 .الكمق

  تغير في واو  تنوع حيوي نبةاتي فةي  إح ا لعبت العوام  الطبيعي  والبكري   ودا هاما في

  بحيةة  كانةت العوامة  البكةةري  والتةي تم لةت فةةي التحطيةب والرعةي الجةةا ر منطقة  ال داسة 

والعوامةة   ارسةةباف ىقةةوأ  ارداضةةي والحرا ةةق وقطةةع النباتةةات الطبيةة  وتجريةةف والمبكةةر

في ترااع الغطاء النباتي في حرا  ايبيا  فيما كا  تأ ير هذه العوام  اق  في حةرا  المؤ رة 

المناخية   ذبةذباتالعوامة  الطبيعية  وعلة  دأسةها الت أ ةرتصفا كونها محمي   بيعي   كما  أم

م   القطلب  وذلك بسبب ع م توفر  ارنواعترااع بع   إل  أ تفي منطق  ال داس   والتي 

 .وادتفاع  داات الحرادة ارمطادموها م   مع ل سقو  شرو   بيعي  لن

  فةةي ضةةياع  سةةببا   كانةةتتعتبةةر الملكيةة  الااصةة  مةةن اخطةةر المهةة  ات والعوامةة  البكةةري  التةةي

لم يتم التعام  مع هذه المككل  بحكمة  وموضةوعي  سةيتم فقة ا  هةذه  نذافمنطق  حرا  ايبيا  

  المنطق  الحراي   وذلك من خالل المةالك ب وده سيقلي علالمنطق  بتفتيتها وبيعها  وهذا 

  التةةي عةةيج كةة  مةةنهم القطيوشةةق الطةةر  وتسةة ارداضةةيالجةة   اللةةذين سةةيقومو  بفةةرز قطةةع 

 .يح  من انتكاد وواو  التنوع الحيوي ا   بيعي عازال   كك مما ي ةيملكها عل  ح 

  اخةة  لةةوحَّ مةة ى تهمةةيش منطقةة  ال داسةة  وعةة م االهتمةةام بهةةا علةة  الصةةعي  المؤسسةةاتي 

االهتمةةام مةةن قبةة  البةةاح ين والمؤسسةةات التعليميةة   السةةلط  الو نيةة   كمةةا لةةم تةةال ِ  سةةاتمؤس

 .والبح ي  الماتص  بكؤو  البيئ 

   لوحَّ من خةالل ال داسة  عة م الةوعي البيئةي للسةكا  المحليةين للمنطقة  خاصة  سةكا   قرية

والنفايات الناتج  عةن  بحر  المالفات هاوالنظاف  في حراا ارمنايبيا  بحي  يقوم مسؤول 

مة ى تةأ ير هةذه الحرا ةق  أووالسةالم    ارمةنشرو   مراعاةالمتنزهين  اخ  الحرا  و و  

صةفا وحةرا   أمحةرا  ) المنطقة  أهمية عة م معرفة   إلة  باإلضةاف عل  النباتةات المجةاودة  

البيئيةة  فةةي تنميةة  السةةياح    أهميتهةةااقتصةةا يا فةةي الحاضةةر والمسةةتقب    وعةة م معرفةة  ( ايبيةا

 .والسياحي  ال اخلي 

   باإلضاف   معرف  ح و ها بكك   قيق إل د افتقاع ة مكاك  منها  تعاني منطق  ال داس  من 

تعمة  قطةع االشةجاد  أودمةي النفايةات  أوالنيةرا   بنشةعال إماعب  المتنزهين والتاريب  إل 

  وعلية  يجةب  تهةاأهميوالحكةا ش النةا دة والمهمة   و  تقة ير مة ى  ارعكافوال وس عل  
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تطوير مكاديع ومقترحات تنه  بالمنطق  اقتصةا يا وسةياحيا حتة  يةتم المحافظة  علة  هةذا 

                      . القا م  لألايالالمودو  الطبيعي 

  

 التوصيات3.4.

ضةمن  وترااعة ال داسة  مةن واقةع التنةوع الحيةوي النبةاتي ومة ى تة هوده  إلية ما خلصت  إل نتيج   

 :أهمهاع ة توصيات  إل ال داس  توصلت منطق  

 مةةن  اإلك ةةادمنطقةة  وتطويرهةةا والمحافظةة  عليهةةا مةةن خةةالل التوصةةي  ال داسةة  باالهتمةةام ب

للتعر  علة  الواقةع بكةك  حقيقةي و   اةرس خطةر   النباتي  للمنطقال داسات والمسوحات 

 .الت هود والترااع

   النباتية   وذلةك  لألنواعم  الحمراء المه  ة والتي وضعت ضمن القا  ارنواعضرودة معرف

االسةةتزداع فةةي نفةةق  و بعةة ة  ةةر  ارنةةواعحمايةة  هةةذه  إلةة لعمةة  خطةة  وسياسةةات تهةة   

 .ارنواعمال م  لنمو هذه الالمنطق  

   وتك يرهةا  ارصةيل  وارنةواعالنباتية  المهة  ة  ارنةواعمكةت  لزداعة   بننكةاءتوصي ال داس

مكةت  فةي  إنكةاء أوصةفا  أمحةرا    تةرميم مكةت نعةا ةبوحمايتها مةن خطةر االنة  اد  سةواء 

 .حرا  ايبيا

   ارنةةواعالنباتيةة  والتةي تعةة  مو ةة  ومةأوى لك يةةر مةةن  عارنةةواتوصةي ال داسةة  بحمايةة  بعة 

 .النظام البيئي الواح  إ ادالحيواني   وذلك للحفا  عل   بيع  العالق  النباتي  الحيواني  في 

  محمي   بيعي   وذلك للحفا  عليهةا مةن اللةياع نتيجة  بيةع منطق  حرا  ايبيا منطق   إعال

لةة  العمةة  لوضةةع سياسةةات   ومباشةةرة وزادة شةةؤو  البيئةة  ووزادة الزداعةة  ع أداضةةيها

 مكةاديعالتطوير المنطق  اقتصا يا وسياحيا وتحقيق التنمي  المست ام  مةن خةالل ومقترحات ل

 .المقترح 

 لنباتية  باإلضةةاف  إلة  تبةا ل الابةرات والطةةر  عمة  شةبك  محميةات  بيعيةة  تعنة  بةارنواع ا

والوسا   العلمي  في الحفا  عل  التنوع الحيوي النباتي في منطقة  اللةف  الغربية  باإلضةاف  

أي ي خبةراء ماتصةين  للحفةا    إل  تبا ل ارنواع النباتي  من خالل تحسن أنواع البذود عل

 .عل  ارنواع النباتي  ارصيل 

 في المحميات الطبيع   وإ القهاحيواني  بري   أنواعالحيوي الحيواني وتربي   االهتمام بالتنوع

الجانةب  إلة  إضةاف والتي ب ودها تساهم في الحفا  عل  التواز  البيئةي فةي منطقة  المحمية  

 .التعليمي والجمالي لواو  هذا التفاع   اخ  النظام البيئي
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 لة ى  تي تزية  مةن الحةق البيئةيللتوعوي  وازيا ة الوعي البيئي من خالل المنكودات البيئي  ا

 بأهميةة تةةوعيتهم االهتمةةام بطةةالف المةة ادس والعمةة  علةة  تعلةةيمهم و إلةة  إضةةاف   المةةوا نين

 .التنوع الحيوي في حياتنا

   الكةجري  والنباتية  وذلةك  بارنواعصفا وحرا  ايبيا  أمزداع  المنا ق المككوف  من حرا

تسويق المنطقة  سةياحيا والعمة   إل  باإلضاف    فظ  عليلزيا ة دقع  الغطاء الكجري والمحا

لجةذف  وارمةا مرافق عام  حول و اخ  المنطق  الحراي  وتةوفير سةب  السةالم   إيجا عل  

المنطقة  اقتصةا يا فةي  إنعةاشالمنطقة    وهةذا لة   ود كبيةر فةي  إل   يالسياح  ال اخلي  والبيئ

 .المستقب  القريب

  الجينةات فةي   لنباتية  لحمايتهةا مةن االنة  اد  واالسةتفا ة مةن هن سةا ارنةواععم  بنةك لبةذود

بنةك  أوعمة  متحةف نبةاتي  إلة  باإلضةاف الحالي     الظرو قا دة عل  مواا   أنواعتطوير 

  تعريةف الةزواد بأهمية  التنةوع الحيةوي إلة يهة    معلومات نباتي فةي كة  محمية   بيعية  

 .اخ  المحمي النباتي  المواو ة في   ارنواع وأهمي 
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 المراجعالمصادر و

 :بالعربية :أوال

للنكةةر  أسةةام  اد  .ارولالجةةزء  .الفلسةةطيني المةة   والقةةرى  موسةةوع  (: 0226)  أمنةة حجككر،أبككو 

  .ارد  والتوزيع عما   

 . ارد    اد المسيرة عما   .الجغرافيا الحيوي  والترب  (:0225) حسن سمور، أبو

تةة هود ارداضةةي الزداعيةة  فةةي ابةةال فلسةةطين الوسةةط  حالةة       (:0223)محمةةو  محمةة   ،مةأبككو شكك

 .فلسطين  دسال  مااستير  اامع  بيرزيت.  داسي  لمنطق  شمال غرف محافظ  دام  

 .نابلق  مركز الحاسوف العربي .حماي  البيئ  الفلسطيني  (:1115) محم  سليم وعلي حم  ،أشتية

 .هميتة  و ةر  المحافظة  علية أ :التنةوع الحيةوي :أ(0220) اةاموسم ودنةا مااة  محم  سةلي أشتية،

 .فلسطين  نابلق  ت   (بيرك)مركز ابحا  التنوع الحيوي والبيئ 

  القا م  الحمراء للنباتات المه  ة في اللف  الغربي  :ف(0220)محم  سليم ودنا ااموس  ،أشتية

  (بيةرك)مركةز ابحةا  التنةوع الحيةوي والبيئة  .في حفظهةا وقطاع غزة و ود الح ا ق النباتي          

 .  فلسطيننابلق  ت 

مركةز  .النباتةات فةي الطةب العربةي الفلسةطيني التقلية ي(: 0228)محمة  سةليم ودنةا اةاموس  ،اشتية

  .  فلسطيننابلقت     (بيرك)ابحا  التنوع الحيوي والبيئ 

  مركز (.عالميا وعربيا)المست ام  والغذاء التنوع الحيوي والتنمي   :ف(0212) محمو ، األشرم

 .لبنا   ت  بيرو داسات الوح ة العربي           

المسكتقبل    (عالميا  وعربيا  )م  و الغذاءالتنوع الحيوي و التنمي  المست ا:  أ(0212) محمو    األشرم

 .25-30ص. 626ع     العرب 

مجل  .  داس  التنوع الحيوي النباتي في القنيطرة(: 0225)ب ين  وابتسام حم  وعما  القاضي األشقر، 

 .121-85ص . الع   ارول. 01المجل  .اامع   مكق للعلوم ارساسي 

امعيةة  حمايةة  .   وشةةجيرات ومتسةةلقات بال نةةاأشةةجادوشةةجيرات  أشةةجاد(: 1116) عزاديةةا، ألككو 

 .الطبيع  

 .سكن دي منكأة المعاد  باال  شجاد والبيئ رموسوع  ا (:0226) مصطف ، بدر

 .ن  فلسطيالق س اامع  الق س المفتوح   اغرافي  فلسطين  :(1115) جامعة القد  المفتوحة

 منشدةة . اإل دسنوري  جام د   .اآلواب سييد   . المناخيد الجغرافيدا :(1181) ي دري ،الجوورري

  .فالم ار
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       حصةةةةا ياإلكتةةةةاف محافظةةةة  دام   والبيةةةةرة  (:0212) الفلسككككطين  لإلحصككككا الجهككككاز المركككككا  

 .فلسطين -دام   (.0)السنوي

      كتةةةةاف محافظةةةة  دام   والبيةةةةرة اإلحصةةةةا ي  (:0211) الجهككككاز المركككككا  لإلحصككككا  الفلسككككطين  

 . فلسطين -دام   (.6)السنوي

 .فلسطين -دام  . 0212لعام  مناخي  إحصاءات(: 1222)الجهاز المركا  لإلحصا  الفلسطين  

مجلة  . مميزات النبات الطبيعي فةي ابة  عبة  العزيةز(: 0225) بركو هم  ويوسف فا حاج موس ، 

 . 151-101ص . الع   ارول.01مجل   اامع   مكق للعلوم ارساسي  

   دسال  ا ر المنا  والسط  عل  النبات الطبيعي في منطق  الالي  (:0226) فر  غنام ،الحمامد 

 .نفلسطي  النجا  الو ني اامع   .منكودةمااستير غير            

 الاصا ص الطبوغرافي  وتأ يرها عل  الغطاء النباتي في محافظ  نابلق  (:0212) افاء ،حماد 

مااسةةتير غيةةر   دسةةال  ب ددوواال تشدد ار عددن (GIS)با ددتخوام ن ددم الم يومددا  الجغرافيدد  

 .نفلسطي  اامع  النجا  الو ني  .منكودة

 . 025-033ص.101الع  .التربية.وي التح يات والطمو التنوع الحي (:1111)أحم  محم  ،خليل

. اامعةة  اليرمةةوك/اامعةة  مؤتةة .اغرافيةة  الةةو ن العربةةي الطبيعيةة  والبكةةري  والسياسةةي الككدويكات، 

 .ارد  

المنةا ق النباتية  الهامة  فةي انةوف وشةر   (:0211). مونتمةوال  و ي.   كةاتولو   .أ. إ رودفورد،

االتحا  ال ولي لصو  الطبيع   االنة   . ات ارولوي  للحفَّالمواقع ذ: حو  البحر المتوس 

 .االتحا  ال ولي لصو  الطبيع : سويسرا وملق   اسبانيا

فةي محطة  م دسة  الساقط  عل  منطق  بيرزيت  ارمطادبيانات كميات  (:0212) حسينالريماو ، 

   .0225-1182 ارعوامحسن ما بين  ارمير

                                                     ةةروة متجةة  ة للتنميةة  المسةةت ام  فةةي  :الغطةةاء النبةةاتي الفطةةري (:0224) يعبةة  القةةومحمةةو   زهككرا 

 .العربي  المتح ة اإلمادات بي  عالم البيئ   صحادي الو ن العربي

 . حلب. مكتب  المرزو . الحياة البري  النباتي  (:1112 )محم  نذير سنكر ،

.  اد الفكةةر العربةةي.علةةم البيئةة  العةةام والتنةةوع البيولةةواي(: 0222)وعلةةي المرسةةي محمةة الشككايل ، 

 .القاهرة

 .اامع  سبها. الطبيعي  ارقاليماغرافي  فلسطين   داس  (: 1111)كام  خال  الشام ،

 .العربك . غيةر مسةبوالتنوع الحيةوي فةي ترااةع   اء دوس القا م  الحمر (:0223)أحم  ، الشربين

 .120-138ص .522الع  
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        خطةةةةةة  ال يناصةةةةةةودات التنةةةةةةوع الحيةةةةةةوي قلةةةةةةي  تنميةةةةةة    علةةةةةة(: 0228)أحمةةةةةة    الشككككككربين

 .136-158ص.518الع  .العرب .اقتصا ي 

اامعة   .النباتةات الطبيعية  فةي فلسةطين  محاضرات فةي اغرافية  فلسةطين(: 1113)ع ما شركس، 

 .فلسطين .بيرزيت

 مجلةة  الجغرافةةي   قةة  ابةةال فلسةةطين الوسةةط فةةي منط ارداضةةيتةة هود  (:0225)ع مةةا    شككركس

 .13-23ص.11الع     العام  التحا  الجغرافيين العرف ارمان   العربي

واقةع الحةرا  والمحميةات الطبيعية  فةي اللةف  الغربية  و ودهةا فةي تكةجيع (: 1110) ع نا  شقير،

 . 06-18ص .0المجل  0الع   .، شؤو  تنمويةالسياح  ال اخلي 

  نباتةات  (0222) فةي شةمي اآمةاز  سةلما  وابةر مصةالح  وخالة  سةالم وميمةي دو  وبنا  و  الشيخ

 .الق س  اامع  الق س .فلسطين قاع ة معلومات نباتي  وبيئي  –اللف  الغربي  

المجلة   ارول الموسةوع  الفلسةطيني   القسةم . المنةا  فةي فلسةطين(: 1184)حسن عب  القا د صالح، 

  .الرابع
 .المحميات الطبيعي  في فلسطين(:0221)قمصي  ومحم  غنايم   عبير وفيوليتصفر

عل  البيئ    داسة   وانعكاساتهاالتقلي ي   واستا اماتهاحقو  المياه  (:0222)علي  معب  الحليطميا ،

منكةةةودات اامعةةة  بيرزيةةةت    كتةةةوداهأ روحةةة  (. فلسةةةطين –الةةةيمن  –السةةةو ا  )مقادنةةة  

 فلسطين.

صةةام  االقتصةةا ي  . اد  الميةةاه فةةي اللةةف  الغربيةة  وقطةةاع غةةزةمةةو(: 1110)محمةة   عبككد الهككاد ،

  .   اد الكرم    عما 14 مجل 88ع  

االستيطا  البكري في ابال فلسطين الوسط  م ال ذلك قةري  أنما (: 0222)شرو  عرسا  عرار،

دسةال  (.كفةرعين  النبةي صةال   بيةت ديمةا  و يةر غسةان  قراوة بني زية  )بني زي  الغربي  

  .فلسطين. ير غير منكودة  اامع  بير زيتمااست

الحلقةة  )مسةةاهم  فةةي  داسةة  نباتةةات الةةبال  (: 1111)شةةكري وعمةةر داضةةي وسةةهي  ماةةول  عككراف،

 .مركز ال داسات القروي (. ال اني 

  .مركز التعليم البيئي  بيت ااال  فلسطين.  يود فلسطين(: 0225)إبراهيم  سيمو عوض، 

  ا ةةر التغيةةرات الجيومودفولوايةة  فةةي تغيةةر توزيةةع وحالةة  (:1112)سةةمود أبةةوسةةمي  وحسةةن  ،عككود 

-161ص.11العة    .لألبحةا مجلة  اامعة  النجةا   الغطاء النباتي الطبيعي في  لتا المواب

120.  
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 عبة     ترام  عب  المةنعم موسة  هو  وليما  ا سو اشتو  و نود  م كلنج وفلوي  س النما ، 

اامعةة  عمةةر . والتطبيقةةات ارساسةةياتلةةم الحكةةا ش  ع(: 0221)واحمةة  عبةة  الغنةةي علةةي 

 . البيلاء .الماتاد

التنةةةوع الحيةةةوي مفةةةاهيم وقةةةيم اةةةذودها غةةةا رة فةةةي الحلةةةادات (:1118)محمةةة  لعةةةا   محاسكككنه

 .021-024ص.103الع   .التربي .الب ا ي 

حوضي وا ي القل  وا ي  -لجبال فلسطين الوسط  تصحر السفو  الكرقي  (:0212)محم   ،محس 

 .فلسطين .اامع  بيرزيت.منكودةدسال  مااستير غير  . داس  مقادن  :الغاد 

. معةا  /مركةز العمة  التنمةوي .  ال لي  المراعي في التربي  البيئي (0222) معا  /مركا العمل التنمو  

 .دام  

 .بيانات النباتات قاع ة: (1112()أديج)القد -التطبيقية األبحاتمعهد 

 ليةة  )المحميةةات الطبيعيةة  والغابةةات فةةي فلسةةطين  (:0221()أديةةج)القككد -يقيككةمعهككد األبحككات التطب

 .بيت لحم .العربي اروس مكتب الكر   (.الحراس

   داس  الموا (:0212)الغذا ي  وارمنوح ة التنوع الحيوي ( أديج) القد -التطبيقية األبحات معهد

 .طينفلس . وزادة التربي  والتعليم العالي  الحراي  في فلسطين

 اد الصفاء للنكةر .الجغرافيا النباتي  (: 1111)صال  وعب  الوالي احم  الاليوي  عب  الاالق، مهد 

  .ارد  . عما . والتوزيع

مجلة  .  داس  الواقع النباتي الحالي للمنطق  الغربي  في محافظ  حمص(: 0222)ميكي  زكي نقوال، 

 .168-125ص. 1ع   ال. 01مجل  , اامع  البع 

 :فو  الكةرقي  لجبةال فلسةطين الوسةط ت هود الغطاء النباتي الطبيعي فةي السة(: 0222) او  ،ل الها

 .فلسطين.اامع  بيرزيت .دسال  مااستير غير منكودة .بري  الق س حال   داسي  

مركز التعليم البيئي  تقرير غيةر منكةود  . الحياة النباتي  الطبيعي  في فلسطين(: 0211)  او الهال ، 

 . فلسطين.االبيت ا

التةةادي   :(0220)عامريةة  ودبينةةا غطةةاس وفةة اء محيسةةن  أبةةونةةا د واةةا  اسةةحق ومحمةة  ، هريمككات

  بيةت لحةم  (أديةج)القة س  -التطبيقي  اربحا  معه .فلسطين يالنباتي ف الزداعي الفلسطيني

  . فلسطين

 أم  لمنطقةة  حةةرا    بيانةةات مسةةاحي م يريةة  زداعةة  دام  (: 0221)وزار  الاراعككة الفلسككطينية، 

 .63/812 .النبي صال -صفا

تقيةةيم البيئةة  الطبيعيةة  فةةي محافظةةات اللةةف  الغربيةة   (: 1111)التعككاو  الككدول ، و وزار  التخطككيط

 . لحماي  المصا د الطبيعي  في فلسطين الطادئالماط  
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 .ارد   .عما .للنكر والتوزيع ارهلي .ارد العولم  ومستقب   (:0226)باتر محم  علي ،وردم

ترامة  أحمة  مجاهة  وتةا دس تةا دس .علم البيئ  النباتي (: 1130.)أ او  وفر ديك أ كلمنتق، ويفر

 .ومحم  أبو ديا  مكتب  ارنجلو المصري   القاهرة

:المقابالت  

 
.0210نيسا   1. مع عزمي سلما  في م يري  الزداع  الفلسطيني  دام   أاريتل  مقاب  

.0211أياد  1. حم  عفان  في حرا  ايبيامع أ يب أ أاريتمقابل    

.0211أياد  1. زي ا  في حرا  ايبيا والقا د أبمع عب   أاريتمقابل    

.0211أياد  1. مع زهير  نا رة في حرا  ايبيا  أاريتمقابل    

.0211تكرين ارول  8. مع عو ة زعاترة في حرا  أم صفا أاريتمقابل    

.0211تكرين ارول  8. حرا  أم صفا مع علقم أبو عوا  في أاريتمقابل    

.0211تموز  18. مع عب  اللطيف التميمي في حرا  أم صفا أاريتمقابل    

   .0210كانو  ارول  02. مع  او  الهالي في عناتا أاريتمقابل  
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 مالحق الج اول  -6

 (ملم) 0202 ر في الضفة الغربية حسب الشهر وموقع المحطة،امطاأل يبين الج ول

 المحطة موقع   
 الشهر

 جنين كردله طولكرم نابلس رام اهلل أريحا بيت لحم الخليل

 كانون ثاني   70.9    37.9  73.8  89.6    113.7 36.8    104.7     131.2

 شباط     125.3    17.5   153.7    249.7    248.5 57.0    204.4   146.8

 آذار   16.4   30.1 42.0  12.8 35.1 6.4   39.4       14.9

 نيسان 0.4 0.0 0.0 0.1 3.7 0.3 1.2 2.2

 أيار 1.0 4.3 4.8 0.0 0.6 1.2 2.7 0.0

 حزيران 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 تموز 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 آب 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 أيلول 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4

 تشرين أول 4.5 3.1 2.0 5.3 8.9 0.0 3.2 9.6

 تشرين ثاني 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 كانون أول    116.9 8.2    115.6   151.1   91.4  22.5  11.1 88.6

 المجموع     336.5    101.3    391.9   508.6    502.1   124.2    366.7   393.7

 

 0212الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إحصاءات مناخية   :المصدر

 )%( 1222معدل الرطوبة النسبية في الضفة الغربية حسب الشهر وموقع المحطة، 

 موقع المحطة 
 الشهر

 جنين كردله طولكرم نابلس رام اهلل أريحا بيت لحم الخليل

 كانون ثاني 75 62 59 69 79 60 62 66

 شباط 73 56 55 65 75 53 58 64

 آذار 69 55 57 63 71 50 52 59

 نيسان 62 46 55 60 68 38 50 53

 أيار 60 46 55 53 61 34 45 49
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 حزيران 57 45 56 55 67 36 46 53

 تموز 66 49 63 70 81 43 55 60

 آب 63 48 63 68 73 40 49 51

 أيلول 63 48 59 70 81 44 58 66

 تشرين أول 60 44 52 55 68 40 49 56

 تشرين ثاني 57 36 47 46 48 35 39 38

 كانون أول 65 43 44 55 62 46 48 55

 المعدل السنوي 64 48 55 61 70 43 51 56

 (ساعة/كم)  1222حطة، معدل سرعة الرياح في الضفة الغربية حسب الشهر وموقع الم

 موقع المحطة  
 الشهر

  جنين كردله طولكرم نابلس رام اهلل أريحا بيت لحم الخليل

 كانون ثاني 6.6 4.6 1.7 5.8 9.4 3.1 2.1 8.3

 شباط 6.9 4.4 1.6 6.1 10.4 3.5 2.2 9.4

 آذار 6.8 5.4 1.7 6.6 10.8 4.3 2.2 9.9

 سانني 7.5 5.4 1.5 6.0 10.2 4.8 1.7 9.0

 أيار 8.2 5.8 1.7 6.7 12.4 6.1 1.7 9.5

 حزيران 8.8 6.2 1.7 7.1 12.5 5.9 1.9   10.2

 تموز 8.4 7.4 1.8 8.0 13.7 6.3 1.9   10.5

 آب 7.7 6.6 1.6 6.2  11.3 4.8 1.6 9.2

 أيلول 6.7 6.4 1.6 6.2 11.8 5.0 1.6 9.6

 تشرين أول 5.4 5.4 1.5 5.4    9.0 4.3 1.5 8.1

 تشرين ثاني 3.6 4.2 1.2 3.8   7.0 1.8 1.2 6.8

 كانون أول 3.1 5.2 3.1 6.8 10.1 3.6 3.7   17.7

 المعدل السنوي 6.6 5.6 1.7 6.2 10.7 4.5 1.9  9.9
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 (2م) 1222معدل حرارة الهواء في الضفة الغربية حسب الشهر وموقع المحطة، 

 

  

 

 0212الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني إحصاءات مناخية : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع المحطة

 الشهر
 أريحا بيت لحم الخليل

ام ر 

 اهلل
 جنين كردله طولكرم نابلس

 كانون ثاني 14.3 16.0 16.4 12.7 11.8 16.8 12.7 11.7

 شباط 14.7 16.8 16.9 17.3 11.8 18.1 12.8 12.0

 آذار 17.2 19.5 18.6 21.0 14.6 21.0 15.5 14.3

 نيسان 19.8 22.1 19.9 23.5 16.4 24.1 17.6 16.7

 أيار 23.1 25.2 22.5 27.1 19.8 27.8 20.8 19.7

 حزيران 26.1 29.0 26.0 29.9 22.4 31.1 24.2 22.0

 تموز 27.7 30.1 27.1 30.8 22.8 32.3 24.6 23.2

 آب 29.9 32.5 29.1 33.5 25.7 34.5 27.7 26.2

 أيلول 27.9 30.0 27.4 30.6 23.0 31.8 24.2 22.7

 تشرين أول 25.1 28.0 25.8 29.2 21.9 29.0 23.1 21.6

 تشرين ثاني 21.1 24.1 22.5 26.7 19.7 23.5 19.5 19.2

 كانون أول 15.2 17.9 18.2 14.1 13.0 17.7 13.4 12.3

 المعدل السنوي 21.8 24.3 22.5 24.7 18.6 25.6 19.7 18.5
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 (1222 – 2782)  عام م  الفتر  خاللمنطقة الدراسة بملم    عل  الساقطة األمطار كمية

 باإلعتماد عل  بيانات محطة األمير حس  ف  بيرزيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهر/السنة

 

 

 أيلول

 

 تشككككككككككككري 

 األول

 

 تشككككككككككككري 

 الثان 

 

 كككككككككانو 

 األول

 

  كانو 

 الثان 

 

 شباط

 

 ايار

 

 نيسا 

 

 المجموي

2782/2782 2 

 
22 

 
4.2 120 129 82 

 

212.9 22 022.1 

2782/2781 2 

 
2 217 12.2 222.2 222.2 222.9 2 222.1 

2781/2782 

 

2 

 
2.0 227.0 89.2 227 112.8 227.2 0.2 424.2 

2782/2784 2 

 
2.1 42.2 22.2 229.2 21 210.1 12.8 427.2 

2784/2782 2 

 
12 22.4 01.2 227.2 222.2 10.2 22.7 022.2 

2782/2780 2 

 
18.2 24 04.9 72 210.2 22.2 27 292.1 

2780/2789 2.2 

 
42.2 127 84.2 78 192 222 2 811.2 

2789/2788 

 

2 

 
42 12 102 222 102 2 2 072 

 

 

 

2779/2778 2 

 
2 2 222.2 224.2 92.2 222.2 2 272.8 

2778/2777 2 2.9 

 

2 12.0 82.1 44.4 12.0 2.2 289 

2777/1222 2.2 2.2 22.9 24.7 272.2 41 22.0 2.2 212.1 

1222/1221 2 

 

28.1 22.8 227.8 200.7 42.9 04.1 122 492.2 

1221/1222 2 

 

2.2 27.8 292.2 222.7 120.2 221 22.8 929.1 

1222/1224 2 2 42.7 222.8 217.1 92.2 22.1 2 220.4 

1224/1222 2 

 
2 212.2 90.2 202.7 227.8 9.8 2 484.7 
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 مالحق الصود -4
 

 

 
 

Pinus halepensis     صنوبر حلب  

 

 
 

Arbutus andrachne القطلب القيقب   

 

 
 

Calicotome villosa  القندول  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quercus calliprinos بلوط السنديا    

 

 
 

(فير ناضجة)ثمار القطلب   

 

 

 
 

Cratagegus aronia الاعرور الشوك     
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 Pistacia lentiscus  السريس

 

 
 

 Sarcopoterium spinosum البال 

 

 

 
 

 Coridothymus capitatus  الاعتر الفارس 

 

 
 

 Chiliadenus iphionoides  الكتيلة  الشتيلة

 

 
 

 Steptorhamphusللحام األزرقينب الفر  ا

tuberosus  

 

 
 

  Iris vartaniiسوس  السلط
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 Rubia tenuifolia  الفو   الدبيقة

 

 

 
 

 Smilax aspera   الجريح  اللجيم

 

 

 

 
 

 Cistus salviifolius  يد األبيضاللب

 

 

 

 

 

 
 

 Asparagus aphylusالهليو  

 

 

 
 

 Convolvulus arvensis لبالب  مديد 

 

 

 

 
 

 Anacamptis pyramidalis سحلب هرم       
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  Paronychia argentea رجل الحمامة

 

 

 
 

  Teucrium capitatum جعد 

 

 

 
 

 Cyclamen persicum  عصا الراع   زعمطوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rosmarinusاكليل الجبل  حص  البا 

officinalis 

 

 
   

  Phagnalon rupestre قدحة  صوفا 

 

 

 
 

 Anthemis palaestina  أقحوا 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 
   

  Ophrys holosericea نحلة كبير   أوركيد 

 

 

 
 

 

 Linum pubescens  كتا  زهر 

 

 
 

 Cichorium endiviaعليك  علت
 

 

 

 

 

 
  

 Tetragonolobus سيفية سيف ال راب

palaestinus syn 

 

 
 

 

  Phlomis viscose  ركاب الجمل

 

 
 

 Campanula hierosolymitana ليلك
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  Allium stamineum  بر  ثوم

 

 

 
 

 Daucus carota بر   جار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Sedum pallidumح  عالم
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