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 ملخص

تعد منطقة الشيخ بدر التابعة لمحافظة طرطوس من غابات شرقي المتوسط 
تي المتوسطي الحقيقي والقائمة عمى صخور كمسية قاسية، االنب جزءالواقعة في ال

في الحالة الطبيعية.  Quercus calliprinosويسيطر عمييا السنديان العادي 
لألشجار  النباتىوقد اثبتت الدراسة األثر الكبير لمعامل البشري عمى التركيب 

السائدة وفي التنوع الحيوي بمركبتيو ألفا وبيتا، وقد تبين أن مناطق الغابات التي لم 
المرتفع من أكثر المواقع أىمية من حيث عدد  غابةتصل إلى مرحمة النضج وال

المنخفض و المناطق المشجرة  غابةد في الاألنواع النباتية، وينخفض ىذا العد
وغابات المزارات. كما بينت الدراسة عودة الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق 
المشجرة بالصنوبر البروتي وتجمى ذلك بالتجدد الطبيعي لمسنديان العادي تحت ىذه 

 الغابة. 
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 المقدمة: -3
 Hot-spot نقوواط الحووارتحتوووي منطقووة حووور البحوور المتوسووط عمووا العديوود موون ال 

وتشوو د هووذم المنوواطق فووي نفووس الوقووت ت ديوودًا قويووًا لمعديوود موون أنواع ووا   الغنيووة بووالتنوع الحيوووي
وموون هوووذم المنووواطق منطقوووة سووووريا ولبنوووان وفمسوووطين  واألطموووس األوسوووط فوووي المغووور  العربوووي 

(Medail and Quézel, 7553).  كمووا تعوود منطقووة حووور البحوور المتوسووط بشووكل عووام
شرقي المتوسط بشكل خاص من المناطق الغنية باألنواع المتوطنوة  ويعوزى ذلوك  لوا  ومنطقة

 وفووووي أشووووكال التضوووواريس  وتبوووواين طبقووووات ال ووووخرة األم  Habitatsالغنووووا فووووي الموائوووول 

(Verlaque et. al.,7553)  وجووود السلسوول الجبميووة الداخميووة المحاطووة بالمنوواطق الجافووة
يئيًا أدى  لا وجود العديد من النباتات المتوطنوة ملول جبول وشديدة الجفاف التي شكمت عازاًل ب

السوورية  بيئوة النباتيوة(.  فتضوم ال7555عبد العزيز وسمسمة جبال البنان الشرقية )الشيخ عموي 
  وتعتبوور (UNEP, 7554)ف وويمة  703جوونس و  533حوووالي  موزعووة عمووانوووع   0713

مورة ملول الوبطم األطمسوي والمووز البوري  هذم المنطقة الموطن األ مي لمعديد من األشوجار المل
  (UNEP, 7554)والخوخ واألجاص والزعرور....ألخ 

وقد عانا الغطاء النباتي في هذم المنطقوة منوذ القودم مون االسوتغلل الجوائر  بودًأ مون  
اكتشوواف الزراعووة فووي اللووامن قبوول الموويلد  موورورًا بتعاقوو  الحضووارات العديوودة عمي ووا  وانت وواءًا 

راهنوووة  مموووا أدى  لوووا اختفووواء العديووود مووون األنوووواع النباتيوووة والحيوانيوووة  وانحسوووار كبيووور بوووالفترة ال
 لمغطاء النباتي وهذا ما أدى  لا انجراف التربة في المنواطق الجبميوة وخروج وا مون االسوتلمار

 (Nahal, 7552) . 
قود قام عدد من الباحلين بدراسة الغطاء النباتي في الجبال السواحمية فوي سوورية  فلقد 

 انكوووعريضوووات األوراق والمخروطيوووات  وم فوووي الغابوووات التعاقووو  Nahal, (7552) درس
السوونديان العووادي والووبطم الفمسووطيني  ووجوود العديوود موون النباتووات المتوطنووة فووي منوواطق الغابووة 

والخرنوووووو   Quercus calliprinosدائموووووة الخضووووورة التوووووي يسوووووودها السووووونديان العوووووادي 
Ceratonia siliqua متسوووواقطة األوراق التووووي يسووووودها السوووونديان العووووذري  وفووووي الغابووووات

Quercus cerris.subsp.pseudocerris  والسوونديان البموووطيQuercus infectoria 
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 هور المتسارع الوذي تعواني منو .دوأشار الباحث  لا ضرورة حماية هذم الغابات لمنع ا من الت
المتوودهورة )الغوواريا( والغابووات  المتوسووطية الغابويووة  التشووكيلت  بدراسووةكمووا قووام نفووس الباحووث 

و الووبطم  Quercus calliprinosموون السوونديان العووادي  أساسوويالسوونديانية المكونووة بشووكل 
حيوث وجود أن التشوكيلت الغابويوة المتودهورة تشوكل     Pistacia palaestinaالفمسوطيني 

 .  وفقير بالتنوع الحيوي النباتيةنظام بيئي قميل التغطية 
حمية عمووا ان عمووا الغطوواء النبوواتي فووي الغابووات المتوسووطية السوواوطوو ة اإلنسوو وتظ وور

ذات الجبووال  ل السوووري المتملمووة فووي محافظووة طرطوووسحأشوودها فووي الجووزء الجنوووبي موون السووا
ا بالمقارنووة مووغ الغابووات الجبميووة الشوومالية وذلووك بسووب  سوو ولة الولوووج  لي وو المتوسووطة االرتفوواع 

لووا بقووغ ال هووذم لمسوواحل السوووري  فتحولووت العديوود موون غابووات  لووا بسوواتين لاشووجار الملموورة وا 
سكنية متنوالرة أ وبحت تموت م هوذم الغابوات تودريجيًا  لوا أن تحولوت أجوزاء كبيورة من وا  لوا بقوغ 
معزولة تحيط ب ا المزارع والمنشآت السوكنية. وبالتوالي أ وبل الغطواء النبواتي الغوابوي بكول موا 

مودى القريو  وبوالزوال عموا المودى المتوسوط. عموا ال باالنحسواريحتوي  من تنوع حيوي م وددًا 
وتعتبر منطقة الشيخ بدر ملااًل واضحًا وجميًا لما يعاني  الغطواء النبواتي الطبيعوي فوي محافظوة 

 طرطوس.
وي دف البحث  لا دراسة مودى تويلير العوامول البيئيوة والبشورية فوي التنووع الحيووي النبواتي  فوي 

 منطقة الشيخ بدر في محافظة طرطوس.
 منطقة الدراسة -3 

تقوووغ منطقوووة الدراسوووة عموووا السوووفل الشووورقي لسمسووومة الجبوووال السووواحمية وعموووا ارتفووواع الموقعععع : 
 متر عن سطل البحر. 033-233
 وامل البيئيةعال -2.3

: تقووغ فووي الطووابق البيومنوواخي الرطوو  المعتوودل حيووث تكووون درجووات الحوورارة المطمقووة المنععا  
حرارة  العظموا المطمقوة لمشو ر األكلور حورارة ودرجات ال  م   1.0لمش ر األكلر برودة 

عاموووول الرطوووووبي الحووووراري والمووووم بالسوووونة  P   =7030:  األمطووووار م  وهطووووول 55.1
Q5  =742  
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: تتميووز المنطقووة بوواختلف تضاريسوو ا حيووث تتوووزع بووين هضووبية وجبميووة التضععاريس والتربععة 
يميووو   4.0فيووو   لوووا  pHوتتكوووون تربت وووا مووون أفوووق صضووواري أحمووور ت ووول درجوووة الوووو 

 ال خرة األم  المتكونة من كمس قاسي متشقق تتغمغل في  جذور النباتات الشجرية.
 العوامل البشرية -3.3

تعووواني منطقوووة الدراسوووة مووون تعوووديات كبيووورة ومتنوعوووة عموووا المسووواحات الغابويوووة متجميوووة 
 بالتعووديات الزراعيوووة وبووالحرائق وبالمنشوووآت السوووكنية والسووياحية. وقووود أدى العاموول البشوووري  لوووا

 تغيير جوهري في معالم المنطقة وأفضا  لا تقسيم ا  لا أربعة أجزاء وهي :
 جزء زراعي وعمراني تغي  في  بشكل تام معالم الغطاء الغابوي الطبيعي -7

مون السونديان العوادي والوبطم  تواجودجزء يتكون من صطاء صابوي متدهور عما شكل  -5
 الفمسطيني

م الحفوواظ عمي ووا موون التعووديات البشوورية جووزء قميوول تظ وور فيوو  الغابووة الطبيعيووة التووي توو -0
كمزارات ذات  فة دينية  ونلحظ فيو  مرحموة الغابوة الناضوجة حيوث  اعتبارهابسب  

 533عوون  أعمارهووانجوود في ووا العديوود موون أشووجار السوونديان العووادي ال رمووة التووي تزيوود 
فوي بعور األمواكن بسوب    انعدامالجزء من ندرة التجدد الطبيعي و  سنة  ويعاني هذا

 ط ة الزائرين.و 

جزء تم تشجيرم بال نوبر البروتي يطمق عمي  )محمية العوجوان(  حيوث قاموت وزارة  - 0
فووووي المنوووواطق  ا ووووطناعي  حووووللالزراعووووة ومديريووووة زراعووووة طرطوووووس بتنفيووووذ خطووووة 

هووووووو. وموووووون أهووووووم أهووووووداف  1374( بمسوووووواحة  5331 – 5330المتوووووودهورة  عووووووام ) 
 التشجير: 

 ين خوا  ا  عادة شكل التر  المتدهورة وتحس -7
عودة النبت الطبيعي والحفاظ عما الموارد المائية وتحسوين تغذيوة الميوام الجوفيوة  -5

 عالية  األمطار وال سيما أن كميات هطول

 نتوواج األخشووا  المسووتخدمة بال ووناعات المنزليووة وأخشووا  وقيوود وتوو مين مرعووا  -0
    والدراسات العممية وصيرها. –أعلف لمحيوانات  –لمنحل 



 

 

 في الساحل السوري تأثير العوامل البيئية والبشرية في التنوع الحيوي النباتي

- 284 - 

 ائق البحثمواد وطر  -4
في عدة مواقغ في المنطقوة وتوزعوت كموا فوي   (Releve)كشفًا نباتيًا  53تم  جراء  
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 ( عبر سبع مواقع بيئية مختمفةReleve: توزع الكشوفات النباتية )2الشكل 

 
(  Daget & Godron 7545لكول كشوف وذلوك حسو  ) 5م 733وتم اعتماد مساحة 
 عما المعمومات التالية: وفي كل كشف تم الح ول

تشوومل األنووواع حيووث  Braun-Blanquet (7505)قائمووة بوواألنواع النباتيووة حسوو  طريقووة -7
 ال يمنة وتفسر األرقام كما يمي :النباتية مضافًا  لي ا معامل الغزارة و 

 المساحة . 0/0( يدل عما عدد األفراد التي تغطي أكلر من 1الرقم )
 من المساحة . 0/0-7/5د التي تغطي ما بين ( يدل عما عدد األفرا0الرقم )
 من المساحة . 7/5-7/0( يدل عما عدد األفراد التي تغطي ما بين 0الرقم )
مون 7/53( يودل عموا عودد األفوراد التوي تتواجود بغوزارة والتوي تغطوي أقول مون 5الرقم )

 المساحة .
 ( أفراد موجودة نسبيا" بغزارة  ال أن درجة تغطيت ا ضعيفة .7الرقم )
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 الرقم )+( عدد ضئيل جدا" من األفراد .
معمومات عن التغطية النباتية لاعشا  والجنيبات والجنبوات واألشوجار معبرعن وا بالنسوبة  -5

 المئوية.
)نسووبة ال ووخور   حالووة سووطل التربووة طبوصرافيووة معمومووات بيئيووة تشوومل عمووا ) معمومووات  -0

 .....( .الح ا  ال خرة األم  الحجارة 

لوووم توووم  عووودادها  األلوووا  ذم المعموموووات توووم  دخال وووا  لوووا الحاسووو وبعووود الح وووول عموووا هووو -0
  Contingency tableلمتحميووول اإلح وووائي عووون طريوووق ترتيب وووا فوووي جووودول التوافوووق 

     االنواع النباتية(×)الكشوفات النباتية 

 لمكشوفات النباتية إلحصائياالتحميل  - 5
 الطرائق التالية: عتمادتم في هذم الدراسة ا

 Canonical analysis of Correspondenceطريقة  -7

 Multivariateمووون الطرائوووق متعوووددة العوامووول  باخت ووواروهوووي  CCAويرموووز ل وووا 

Analysis  يووتم موون خلل ووا دراسووة توو لير عوودة عواموول بيئيووة فووي توووزع األنووواع النباتيووة(ter-

Braak, 7542)  وهووي تخت وور توو لير العواموول البيئيووة  لووا عوودد موون المحوواور الرئيسووية التووي
. وينوووتن عووون (terr-Braak, 7542)تتووووزع عبرهوووا األنوووواع النباتيوووة فوووي أق وووا حووود ممكووون 

الطريقوووة مخطوووط لنوووائي األبعووواد يظ ووور العلقوووة الموجوووودة بوووين النباتوووات وبيئت وووا  ويتووو لف هوووذا 
وأخورى تملول الكشووفات النباتيوة  (Species)النباتيوة  األنواعمن نقاط متبعلرة تملل  : المخطط

(Releve) أشعة   ومن(Vectors)  تملل العوامل البيئية  ويتحودد تو لير العوامول البيئيوة سومبًا
أو أيجابووًا بج ووة الشووعاع أمووا قوووة العلقووة فتحوودد بطووول هووذا الشووعاع  أمووا معنويووة العلقووة بووين 

 & ter-Braakحسوو   Permutation test of Montcarlo باختبووارالعواموول فتحوودد 

Smilaur (7554.) م الطريقووة ب سووتخدام البرنووامن اإلح ووائي وقوود تووم  جووراء هووذCanoco 

0.1   
-Shannonحسووا  التنوووع الحيوووي  وتووم عوون طريووق حسووا  التنوووع ألفووا باسووتخدام معاموول  -5

Weaver  : من خلل المعادلة
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 حيث : 
shD معامل شانون 
s  عدد االنواع 

N

n
p i

i    حيث تمللin  عدد أفراد النوعi وNعدد أفراد كل األنواع 
 

05.4وتتراوح قيمة معامل شوانون بوين المجوال   shD   0وعنودماshD هوذا يعنوي
ف وووذا يعنوووي ان كافوووة 5.4shDحووود فوووي الموقوووغ المووودروس  أموووا  ذا كوووان وجوووود نووووع نبووواتي وا

 األنواع النباتية متساوية من حيث العدد.
ف ووو يعتموود عمووا حسووا  التبوواين والتشوواب  بووين الكشووووفات  أمووا التنوووع الحيوووي بيتووا  -

 كمووا Bray-Curtisبمقارنوات لنائيووة  )ملنووا ملنوا(  وتووم حسوواب  عون طريووق معاموول 
 يمي: 
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 حيث:
ijN ijN ؛  1jفي الكشف  iصزارة النوع 1,   2jفي الكشف  iصزارة النوع  2,

 Distanceملنوا يوتم ترتيب وا ضومن م وفوفة مسوافات وبعد الح وول عموا المقارنوات ملنوا 

matrix  تحتوووي عمووا كافووة المقارنووات اللنائيووة بووين الكشوووفات  ويووتم  ظ ارهووا بيانيووًا ب سووتخدام
وهوووي  MDSوتسوووما أخت وووارًا  Non-metric Multidimensional Scalingطريقوووة 

ر عمووا شووكل مخطووط ب خت ووار طريقووة يووتم موون خلل ووا تمليوول الكشوووفات الواحوود بالنسووبة ل خوو
( وذلوووك  Bray-Curtisعوواممي وذلووك باألعتمووواد عمووا م وووفوفة المسووافة ) وهووي هنوووا مسووافة 

 & Legendreب وودف معرفووة التجووانس والتبوواين بووين الكشوووفات دون أي تشوووي  أو تعووديل 

Legendre (7554) البرنوامن اإلح وائي  باسوتخدام. وقود توم  جوراء هووذم الطريقوةRi042 

5.71.3 
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 لنتائجتحميل ا -4

عوووون طريووووق اإلسووووقاط وفووووق المحووووور األول الووووذي يفسوووور  CCAلقوووود تووووم  ظ ووووار الووووو 
 (.   5% من التباينات. )الشكل 73.3% من التباينات  والمحور اللاني الذي يفسر 71.2

 

 
( وأىم Releve، وتظير عميو الكشوفات النباتية )CCA:المخطط العاممي لمع 3الشكل 

ىذه الكشوفات والمعبر عنيا  ضافة إلى العوامل المثثرة فياألنواع النباتية المرافقة باإل
( في المناطق ذات التجدد Rf_Pine) باألسيم، ويظير فى الشكل: توزيع المواقع المشجرة

( والمعارض الشمالية؛ والغابات المتدىورة Oak_Eالطبيعي لمسنديان العادي )
(Deg_Forest( والماكي المرتفع )H_Maquisفي المواقع ا ) لعديمة التجدد بالسنديان
(Non Oak E( والغابات المغمقة ،)Clo_Forest( وغابة المزار )Sh_Forest في )

 21( )األقل من Cov Bالمواقع ذات التغطية العالية لطبقة الشجيرات متوسطة األرتفاع )
 .(Lichم( والتي تحتوي عمى طبقة من الشيبيات والطحالب )

 Permutation test ofمعنويوووة التووو لير حسووو  وتوووم اعتمووواد العوامووول البيئوووة ال

Montcarlo  عنود ( مسوتوى معنويوةp-value ≤ 3.31)  4وتوم اسوتبعاد كول مون الكشوف 
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لوقوعو  فوي صابوة كليفوة األشوجار  5لوقوع  في منطقوة مفتوحوة تماموًا وصيور مشوجرة  والكشوف 
 باتيووةالنناشووئة عمووا موودرج زراعووي م جووور وذلووك بسووب  أختلف مووا موون حيووث الخ  ووائص 

 .السبعة واألرضية عن بقية الكشوفات

أن كافة الكشوفات النباتية التوي تقوغ فوي األمواكن المشوجرة بال ونوبر  CCAويظ ر الو 
تتجمغ في الجزء األيمن من المخطوط العواممي  وهوذم الكشووفات تحتووي  (Rf_Pine)البروتي 

 عما النباتات التالية :
Ruscus aculeatus, Hellichrysum sanguineum, Cyclamen pirsicum 

Scilla maretima, Eryngium falcatum, Pinus brutia, Asphodellus 

microcarpus, Cirsium sp, Rhamnus palaestina, Festuca sp,  

ضمن الطبقة الشجرية العالية  ) Exp_Nوتقغ هذم الكشوفات في المعارر الشمالية )
والتي يظ ر تحت ا التجدد  (Pine_A)م  73لم نوبر البروتي  ذات األرتفاع األكبر من 

. أما الجزء األيسر من (Oak E)الطبيعي ألشجار السنديان العادي المتملل في الطبقة 
 المحور العاممي فتتوزع في  المكشوفات في قسمين :

بالجزء العموي من المحور اللاني )العمودي( نلحظ القسم األعما من  المتملل  -
كشوفات الغابات الناضجة وال رمة والمتملمة في الغابات المخ  ة لممزارات 

وهذم الكشوفات  (Clo_forest)والغابات الكليفة المغمقة  (Sh_forest)الدينية 
 تحتوي عما النباتات التالية :

Rhamnus alaternus, Osyris alba, Oryzopsis miliacea, Ceratonia 

siliqua, Rubus sanctus, Arbutus andrachne, Mirtus communis. 

 Cov)  م73-4وهي تقغ ضمن طبقات أشجار السنديان العادي ذات األرتفاع من 

B) ( التي يلحظ تحت ا وجود ممحوظ لطبقة الطحال  والشيبياتLich ) 
األول والمتملل بالمحور اللاني  أما القسم السفمي من القسم األيسر من المحور -

)العمودي(  فتقغ كشوفات  ضمن تشكلت صابوية متدهورة متفاوتة األرتفاعات وهي 
(  والغابات L_Maquisوالماكي المنخفر )  (H_Maquisالماكي المرتفغ )

 (  وتتكون هذم المواقغ من النباتات التالية:Deg_forestالمتدهورة )
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Erica verticillata, Inula viscosa, Daucus carota, Poterium spinosum, 

Tragopogon sp, Colchicum sp, Calycotome villosa, Sparteum 

junceum, Cistus villosus, Veronica anagalis aquatica, Rhus coriaria 

 

 (Non Oak E)وهي تقغ في المعارر الجنوبية وال يوجد في ا تجدد لمسنديان العادي 
 نوع الحيوي:نتائج الت -

بمخطط Shannon-Weaver بعد تمليل معامل  : αبالنسبة لمتنوع الحيوي  -
(  بينت النتائن أنخفار معامل شانون في 0الشكل ( Scatter plot نقطي 

تية عما شكل االكشف الموجود في الموقغ الشديد التدهور التي تبدو تشكيلت  النب
ون تدريجيًا في كشوفات صابات ويزداد معامل شان  ( L-Forest) ةمنخفض صابة

( لم Deg-Forestالغابات المتدهوررة ) (   لم فيSh-Forestالمزارات الدينية )
( في 5.31(  لا أن ي ل  لا أعما قيم ل  )Clo-Forestالغابات المغمقة  )

( الذي يعتبر المرحمة الوسطية بين الغابة الناضجة H-Forest) ةالمرتفع غابةال
 تية المتدهورة. اوالتشكيلت النب

لم تم  ظ ارم  Bray-Curtisلقد تم أعتماد معامل  : βبالنسبة لمتنوع الحيوي   -
 (0وكانت النتيجة كما في الشكل ) MDSعن طريق 

 
تظ ر نتائن التنوع الحيوي بيتا التجانس الواضل بين كشوفات المواقغ المشجرة بال نوبر 

  أما كشوفات الغابات النباتيةالحاشية الناتن عن تجانس واضل في   (Rf-Pineالبروتي )
( ف ي تختمف بشكل H-Forestذو األشجار المرتفعة ) غابة( والClo-Forestالمغمقة )

أن ا أقل تجانسًا فيما بين ا  وتبتعد في  عن الغابات المشجرة  ال النباتيواضل في تركيب ا 
(  عن بقية  SH-Forestالغابات ذات الطابغ الديني أو المزارات ) عن المخطط العاممي

ف ي تختمف في خ ائ  ا النباتية عن الغابات المغمقة كما أن التجانس فيما  الغابات  
ذان تم استبعادهما منلحظ في ظ ور الكشفان ال  بين ا أقل  ومن خلل المخطط العاممي 

 ذ يظ ران كل واحد من ما بشكل منفرد وبعيد عن بقية تجمعات الكشوفات  CCAمن الو 
( بسب  No-Rfيقغ في منطقة مفتوحة صير مشجرة ) 4يعزى السب   لا كون الكشف و 
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ف و يقغ عما مساط  زراعية م جورة   5سيطرة الطبقة ال خرية عما الموقغ  أما الكشف 
عن بقية الغابات  النباتيتنمو عمي  صابة شديدة الكلافة من السنديان تختمف في تركيب ا 

 الكليفة.
 

 
 

معامل شانون عبر الستة مواقع )بعد حذف الموقع الغير مشجر(، ويظير  : توزع4الشكل 
( عمى بقية الموااقع، وتجانس H_Maquisفيو تفوق موقع الماكي المرتفع )

 (.Rf_Pineمعامل شانون في موقع الغابة المشجرة )  
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عمعععى شعععكل مخطعععط ععععاممي  Bray-Curtis( ويظيعععر طريقعععة تمثيعععل معامعععل 5الشعععكل )

، ويظير المخطعط تجعانس الكشعوفات الواقععة فعي منطقعة MDSقنية باستخدام ت
( والتبعععععععاين فععععععي كشعععععععوفات غابعععععععة المعععععععزار Rf_Forestالغابععععععة المشعععععععجرة )

(SH_Forest( والغابات المغمقعة )Clo_Forest كمعا يححعظ أنفعراد كعل معن ،)
كشعععععععععف الغابعععععععععة المغمقعععععععععة الواقععععععععععة عمعععععععععى معععععععععدرج زراععععععععععي ميجعععععععععور 

(Clo_Forest_Terraceوكشف الم )( وقع الغير مشجرNo_Forest.) 

 المناقشة – 6
لقد بينت الدراسة التي أجريت عما عدة مواقغ من الغابات الجبمية لمساحل السوري 
في محافظة طرطوس "منطقة الشيخ بدر" أن المناطق المشجرة بال نوبر البروتي تحتوي 

 مازالت تدل عما مواقغ مكشوفة شديدة التدهور ملل : كلافة نباتيةعما 
 Scilla maretima, Eryngium falcatum, Asphodellus microcarpus, 

Cirsium sp.  
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وهذا يدل أن  عما الرصم من التشجير الذي تم في المنطقة منذ قرابة العشر سنوات  ال 
أن النباتات التدهورية المحبة لمضوء ما زالت تنمو وتتكالر  وهذم النباتات تعتبر شاهدًا عما 

ويحتاج الموقغ  لا المزيد من    (Gachet 5333)لقديمة ل ذم المنطقة االستخدامات ا
وجود تجدد طبيعي هام  النتائنفي . وألبتت  النباتيالوقت لكي يتغير التركي  النوعي 

ألشجار السنديان العادي وهذا يدل عما القدرة الكامنة ل ذا الموقغ المتملمة بعودة السنديان 
لا توجي  أعمال التربية والتنمية لتس يل ذلك.العادي تدريجيًا  ولكن يحتا  ج األمرا 

وبقيمة  النباتيكما تظ ر النتائن تشاب  المواقغ المشجرة بال نوبر البروتي بالتركي  
معامل شانون وهذا يعزى  لا ألر التشاب  في التركي  البنيوي ل ذم المواقغ  فكم ا عبارة عن 

 Guillam et alالبروتي  حيث ألبت  متساوي األعمار من ال نوبر  تشجير  ناعي
( ت لير طبقة األشجار السائدة عما كل من التنوع الحيوي ألفا وبيتا  باإلضافة  لا 7551)

خضوع هذم المواقغ  لا نفس األلر التدهوري في السابق فكم ا كانت عبارة عن مواقغ شديدة 
تبين أن ا تحتوي عما نباتات  التدهور. أما بالنسبة لمغابات ال رمة والقريبة من النضوج فقد

مختمفة تمامًا عن المواقغ السابقة ف ي في معظم ا شجيرات أو تحت شجيرات محبة لمضوء 
 ملل:

Rhamnus alaternus, Osyris alba, Oryzopsis miliacea, Ceratonia 

siliqua, Rubus sanctus, Arbutus andrachne, Mirtus communis 

د العديووود موون الفجووووات فوووي الغابوووات المغمقوووة  القريبوووة مووون ويعووزى هوووذا السوووب   لوووا وجوووو 
  هوذا  (Auclair & Goff 7537)بسب  مووت بعور األشوجار النواتن عون ال ورم و  جالنضو 

 لا ألر اإلنسان الواضل الذي يتجما في الغابات المخ  وة لمموزارات وبموا يترتو   ةباإلضاف
هووذم المواقووغ  وتفضوويل السووكان  عوون ذلووك موون زيووادة الضووغط البشووري موون قبوول العديوود موون رواد
 والقطمو  Rhamnus alaternusلنمو نباتات ذات  فة جمالية وسياحية ملل النبوق الممواع 

Arbutus andrachne النباتات ذات ال فة الدينيوة وخا وة  وأيضًا لتفضيل السكان لبعر
التوووي يسوووتخدم  زوار المنطقوووة لوضوووع  عموووا القبوووور. وهوووذا  Mirtus communis الريحوووان

لا أنخفار معامل شانون في ا. النباتيمايفسر عدم تجانس هذم المناطق في التركي    وا 
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أموووا بالنسوووبة لممواقوووغ الغابويوووة المتووودهورة نسوووبيًا والتوووي لوووم ت ووول  لوووا مرحموووة النضووون 
 فنلحظ أن ا تحتوي عما أنواع نباتية عديدة ملل :

Erica verticillata, Inula viscosa, Daucus carota, Poterium spinosum, 

Tragopogon sp, Colchicum sp, Calycotome villosa, Sparteum 

junceum, Cistus villosus, Veronica anagalis aquatic, Rhus coriaria. 
 

ويعووزى ذلووك  لووا أن  5.30وأن معاموول شووانون في ووا هووو األكلوور أرتفاعووًا  ذ ي وول  لووا 
صنوا كبيورًا فوي عودد األنوواع  وهوذا موا اكودم  المراحول الوسوطية مون مراحول التودهور تشو د دومواً 

النظوووام البيئوووي الوووذي يخضوووغ  أنحيوووث ألبوووت   Blondel( 7551العديووود مووون البووواحلين ملووول)
لاضطرا  ويبودأ مون جديود بمراحول التعاقو  التقودمي تكوون مرحموة التعاقو  الوسوطا فيو  هوي 

 لووا أن كوول موقووغ من ووا االصنووا بووالتنوع الحيوووي. أماالتبوواين الووذي يوجوود فووي كشوووفات ا فيعووزى 
 .(Usher et al. 7555; Gachet 5333)يعبر عن حالة مرحمية من حاالت التدهور 

ف ووو يوودل عمووا مراحوول أوليووة موون مراحوول التوودهور تظ وور  ةالمنخفضوو غابوواتأمووا موقووغ ال 
والتووي تحتوووي  Cirsium sp , Festuca spفي وا النباتووات العشووبية المحبوة لمضوووء ملوول : 

حيوي منخفر  ونلحظ أن التركيو  النووعي فوي هوذم المواقوغ قريو  مون ذلوك دومًا عما تنوع 
 الذي في المواقغ المشجرة بال نوبر البروتي     

 الخحصة - 2
لقوود ألبتووت الدراسووة التحميميووة لواقووغ التنوووع لحيوووي النبوواتي لمغابووات السووورية الجبميووة فووي 

لحيووي النبواتي حيوث أختموف التركيو  الساحل السوري األلر الكبير لمعامول البشوري فوي التنووع ا
النشواطات البشورية فوي المواقوغ عموا الورصم  بواختلفالنوعي والتباين بين المواقغ ودليول شونون 

مون تمالول الظوروف البيئيوة فيموا بين وا  وتجوودر اإلشوارة  لوا الودور الكبيور لغابوات الموزارات فووي 
لوا ضورورة العمول فوي المنواطق الم شوجرة عموا تسو يل عوودة األنوواع  يانة الغطاء النبواتي. وا 

التي كانت موجودة في ا سابقًا قبل أن تتعرر لمتدهور  فالتشوجير الحراجوي كوان لو  دورًا رائودًا 
ضوووفاء الطوووابغ الجموووالي عموووا المنطقوووة لكووون يجووو  عموووا القوووائمين عموووا  فوووي  ووويانة التربوووة وا 

أن وا كانوت تنموو فوي  تبارباععمميات التنمية والتربية  ن يتيحوا المجال لعودة أشجار السنديان 
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 لا أن ا ذات تنووع حيووي أهوم مون تموك  ةباإلضافالمنطقة بشكل طبيعي  ف ي تعد األكف  بيئيًا 
 اقغ المشجرة. المو 
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ABSTRACT 
The region of Sheikh Bader which belongs to Tartous 

governorate  is considered as one of the Eastern Mediterranean 

Forests, located in the real Mediterranean vegetation floor, on 

hard calcite rocks, naturally dominated with Kermes Oak 

(Quercus calliprinos). 

The study approved the anthropogenic effect on the 

vegetative composition of the dominating trees, and on the 

biodiversity with its two components Alphe and Beta. It has been 

found that the parts of the forests, which did not reach of maturity 

and the high Maquis were the most important sites regarding the 

number of plant species, which in turn decreases in the low 

Maquis, afforested regions and the protected-religion forests. 

The study revealed the recovery of the vegetation cover in 

the regions dominated with Calabrian Pine (Pinus brutia), which 

was obvious from the natural regeneration of Kermes Oak 

(Quercus calliprinos) under this forest. 


