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  -ليبيا -عوامل تدهور الغطاء النباتي في الجبل األخضر

 )*(د. سعيد إدريس نوح

 : الملخص

يقع الجبل األخضر في شمال شرق ليبيا، و يوصف بأنة هضبة جيرية ذات ارتفاع 

متوسط، تبدأ في االرتفاع تدريجيا من األطراف الشمالية للصحراء الكبرى لتصل إلى 

ثم تنحدر فجأة باتجاه البحر المتوسط علي هيئة حافتين  مترا 881أقصي ارتفاع لها وهو 

جبليتين، ويشير بعض البحاث إلى وجود حافة ثالثة غير واضحة المعالم تمثل األجزاء 

و يأخذ الغطاء النباتي الذروي في  .العليا من المصطبة الثانية، أو منطقة خط تقسيم المياه

. تتألف Sclerophyllousاألوراق الجبل األخضر شكل غابة دائمة الخضرة، سميكة 

تظهر بقاياها في مناطق متفرقة من  لمن غابات مخروطيه ومتساقطة األوراق ال تزا

الجبل األخضر. وفي معظم أجزاء الجبل األخضر يعتبر الغطاء النباتي الحالي في 

بفعل عوامل التدهور المختلفة، فاستبدلت الغابات   Sub Climaxمرحله شبه أوجيه

ت الماكي والتي استبدلت بدورها بسبب عوامل التدهور المختلفة بتجمعات نباتية بتجمعا

ر تناقص في مساحة الغطاء النباتي، وتغير في ويشمل التدهو .Bathaتعرف بالباثا 

متوسط التي تغطي ، وال يقتصر التدهور  علي مناطق غابات البحر الاألنواع المكونة له

 .طق الجنوبية والتي تنتشر بها نباتات االستبس، بل يشمل المناالسفوح الشمالية

 مقدمة 

تؤكد بعض الدراسات علي إن الغطاء النباتي فيي الجبيل األخضير فيي ضيوء المنيا  

كيليو متير  40الحالي يتكون من غابة دائمة الخضرة تمتد من الساحل إلى مسافة تزيد عن 

، وتغييرا فيي أنواعهيا نحو الجنوب و يظهر في الوقت الحاضر انحسار كبير في مسياحتها

هيذا التراجيع بتغيير فيي  طوال ييرتب ميع إمكانييات المنيا  الحيالي. بالنباتية بحيث ال تتناسي

طبيعية المنيا ، بقيدر ميا ييرتبط بفعيل العواميل البشيرية عليي مير العصيور التاريخيية. فقييد 

إلى أن غابات البحر المتوسط فيي شيمال أفريقييا أثنياء  (Prentice&Jolly:2000) أشار

كانت أكثر امتدادا نحو الجنوب، ولم يكين المنيا   ،Mid-Holoceneالهولوسين األوسط 

اسيتنت  مين  (Grove:1977)في تلي  الفتيرة أكثير رطوبية عميا هيو علييه أالن.   كميا إن 

مؤشييرات علييي وجييود  دخيي ل دراسييته للتغيييرات فييي مسييتويات البحيييرات، انييه ال توجيي

يييد كمييات األمطيار فيي الشيمال األفريقيي. وقييد اتجاهيات طويلية الميدى فيي تنياقص أو تزا

كيان  ،علي أن  فترات الجفاف التي حدثت في شمال إفريقييا  (le Houerou :1977)أكد

كثييرا عليي تغيير أو ت شيي الغطياء النبياتي فيي  ربحيث أنها ليم تيؤث ،يتبعها  فترات رطبة

فريقييا كانيت منيذ ، أن غابيات البليوط فيي شيمال أ(Allen:1977)وبينت دراسة  .المنطقة

سبعة آالف سنه أكثير اتسياعا عميا هيي عليية أالن، وبيين أيضيا انيه منيذ خمسية آالف سينه 

يصبح من الصعب التمييز بين فعل المنا  أو فعل اإلنسان علي الغطاء النباتي فيي منطقية 

 البحر المتوسط.

                                                 
 .ليبيا -جامعة عمر المختار البيضاء –استاذ مساعد بقسم الجغرافيا )*(
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اريخ فقد حدد في ليبيا بعض الفترات الجافية و الرطبية، يعيود تي (Keith:1965)أما 

 2000سنه ق. م. أميا الفتيرة الرطبية فبيدأت فيي  10000 – 6000أحدث فتره جفاف إلى 

ق. م واستمرت إلى أالن وذكر أن منا  المنطقة ليم يشيهد تغييرا ميؤثرا خي ل األلفيي عيام 

            .الماضية

أي دلييل عليي تغيير المنيا  فيي  دأكيد عليي انيه ال يوجي (Higgs: 1976)كميا أن    

لجبل األخضر، وان نطاق الغابات كان يمتد في المنطقة الصحراوية إلى مسيافات منطقة ا

 (.1984أكثر عمقا منه في الوقت الحالي.) أكساد، 

أن عيدم وجييود دالئييل عليي تغييير المنييا ، يعنييي أن العواميل البشييرية سيياهمت بشييكل 

ا الغابيية فعييال فييي تييدهور الغطيياء النبيياتي، وتنيياقص مسيياحته، وتغييير أنواعييه. وتظهيير بقاييي

القديميية حاليييا متنيياثرة فييي أميياكن متعييددة ميين جنييوب الجبييل األخضيير. فيظهيير فييي منطقيية 

 Pistaciaاشنيشن، وخيوالن، وجنيوب منطقية لمليوده غطياء شيجري يتكيون مين البطيوم

lentiscue   والعرعييارJuniper phoenis كمييا أن محمييية غابييات الصيينوبر التييي  .

سيييدي محمييد ألحمييري، تشييير إلييى م ءميية هييذه أنشييئت فييي أوائييل السييتينات فييي منطقيية 

المنطقيية لنمييو غطيياء نبيياتي كثيييف، وتظهيير هييذه الغابييات فييي الوقييت الحاضيير، كجزيييرة 

 خضراء وسط أراضي تعرض فيها الغطاء النباتي للتدهور واالنحسار.   

  عوامل تدهور الغطاء النباتي
 ي في ما يأتي:يمكن إيجاز أهم العوامل البشرية المؤثرة في الغطاء النبات

 تاريخ استعمال األرض .1
    (le Houerou ;1981)(، و  1984( )عيين اكسيياد، (Discastre;1973قسييم 

 منطقة البحر المتوسط من حيث استخدام األرض إلى سبع مراحل تاريخية:

سينه ق. م كيان تيأثير اإلنسيان عليي  500000والتيي تعيود إليى  المرحلةة األللة في 

اإلنسيان فيي هيذه المرحلية عليي الجميع وااللتقياط واسيتمر  طشياالنبات محدودا، واقتصر ن

 ، الذي طور فيها مهاراته في الصيد و الجمع وااللتقاط. المرحلة الثانيةذل  إلى 

بثورة العصر الحجري، وفيها عيرف اإلنسيان أهيم  فما يعر المرحلة الثالثةشهدت 

نشيياطه إلييى الرعييي  مييؤثر علييي بيئيية نباتييات البحيير المتوسييط، وهييو النييار، كمييا تحييول

وممارسة الزراعة، وقد عرفت منطقة الجبل األخضر بأهميتهيا الزراعيية، حييث وصيفها 

هيرودوت بأنها تنت  ث ث محاصيل في العام، وذكر اهتمام سكانها بتربية المواشيي. كميا 

 اشتهرت بإنتاجها لنبات السلفيوم   الذي كان يساوي وزنه فضة.

داييية الغييزو الهلينسيييتي، و شييهدت هييذه الفتييرة اسييتغ ال مييع ب المرحلةةة الراةعةةةتبييدأ   

مكثفا لألرض يتمثل في اقت ع األشيجار مين اجيل التوسيع الزراعيي، و إقامية المصياطب 

الزراعية وإنشياء القنيوات المائيية...الخ. وتعتبير فتيره الحكيم الرومياني مين أكثير الفتيرات 

ي التوسع الزراعيي،  إضيافة إليى التي شهدت أكثف استغ ل للغابات، فقد نشط الرومان ف

اهتميييييامهم بيييييالرعي وفيييييي اسيييييتغ ل أخشييييياب الغابيييييات مييييين اجيييييل صيييييناعة السيييييفن 

((Dregene;2002  
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، انيدثرت األنظمية الزراعيية التيي سيادت فيي الفتيرة السيابقة المرحلة الخامسةةفي   

وحييل محلهييا نظييام الرعييي المتنقييل الييذي اسييتمر خيي ل الفييتح اإلسيي مي والحكييم العثميياني 

 للب د، وال تزال مظاهره سائدة حتى أالن.

م، حيييث اهتمييت  1911، مييع االحييت ل اإليطيالي للييب د عييام السادسةةة المرحلةةةتبيدأ 

( لتعميير برقييه Enteإيطالييا ببيرام  االسييتيطان الزراعيي، وأسسييت ليذل  مؤسسية انتييي )

ر فييي هكتييا 75000ونتيجيية لهييذا البرنييام  قامييت الحكوميية اإليطالييية باسييتغ ل مسيياحة 

 (. بهدف إنشاء مزارع للمستوطنين اإليطاليين.1995،منطقة برقه.)عبدالحميد بن خيال

والتي تسود أالن   ف  يزال الرعي فيها حرفية أساسيية لسيكان  هالمرحلة أال خيرأما 

الجبل األخضر، فجزء كبير من المنطقة يستخدم كمراعيي، ويقيوم الرعياة بحركية فصيلية 

جنوبيييية إليييى السيييفوح الشيييمالية. كميييا يميييار  السيييكان حرفييية بقطعيييانهم، مييين السيييفوح ال

االحتطيياب وصييناعة الفحييم النبيياتي، وكييذل  حرفيية الزراعيية، فتييزرع الحبييوب، الكييروم، 

 التفاح، ومحاصيل أخرى. 

من جهة أخرى أولت الدولة اهتماما كبيرا بهذه المنطقة من اجيل تطويرهيا زراعييا، 

 نباتي بهدف استغ لها في الزراعة.لهذا أزيلت مساحات واسعة من الغطاء ال

مميييا سيييبق يتضيييح إن الظيييروف الجغرافيييية للمنطقييية، مييين حييييث غيييزارة أمطارهيييا 

وخصوبة تربتها، قيد حيددت اسيتخدام األرض فيي الزراعية والرعيي واسيتغ ل الغابيات، 

 وهي استخدامات تؤدي جميعها إلى تقليص مساحة الغطاء النباتي في المنطقة.

 الحرائق .2

ائق من أهم العوامل المؤثرة علي الحياة النباتية، سواء من ناحية طبيعية تعتبر الحر

أو بيولوجية، فمن الناحية الطبيعية يمكن أن تؤدي خ ل فتره قصيرة إلى تدمير مساحات 

واسعة وتغيير شكل البيئة السائد، وبيولوجيا يمكن أن ينت  عنها تغيرا في األنواع النباتية 

أخرى في النظام البيئي غير موجودة فيه أساسا.  وبحسب السائدة، وظهور أنواع 

فان غابات الصنوبر الحلبي في شمال أفريقيا  Le Houerou, 1981دراسات لو هورو 

كانت تمتد إلي بداية األطراف الشمالية للصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، وبفعل 

واقتصر وجودها في  الحرائق استبدلت بتجمعات من نباتات الحرمل، الشيح والحلفا، 

ملم، وبينت هذه الدراسات  300الوقت الحاضر علي المناطق التي تزيد امطارها عن 

سنه تتميز بسيادة  100إلي  50أيضا، ان المناطق التي لم تتعرض للحرائق في فتره من 

األشجار، تستبدل عند حدوث حريق للمرة األولي بشجيرات قصيرة وأعشاب، وعند 

 تصر الغطاء النباتي علي الحشائش.تكرار الحرائق يق

تحدث حرائيق الغابيات عيادة، أميا بسيبب الظيروف الطبيعيية، مثيل البيرق، أو بسيبب 

اإلنسييان سييواء كييان بطريقييه عرضييية أو مقصييودة وهييذا هييو اليينمط السييائد فييي الجبييل 

األخضر، كتل  الحرائق الناتجة عن إنتاج الفحم النبياتي، أو بسيبب لجيوء الميزارعين إليى 

األشجار لغرض التوسع الزراعي، وكذل  بسبب التنزه الخليوي، حييث يقيوم بعيض حرق 

المتنزهين بإشعال النيران لغرض الطهي، وتركها دون مراقبية. أضيافه إليى ذلي  تسيتخدم 

 بعض مناطق الغابات لدفن نفايات المدن أو حرقها.



 د. سعيد إدريس نوح                                                                          طاء النباتى  عوامل تدهور الغ

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

214 

بعض األنيواع تختلف األنواع النباتية من حييث اسيتجابتها ومقاومتهيا لتيأثير النيار، في

تحتيوي عليي زييوت قابلية ل شيتعال، لهيذا تسياعد عليي    Conifers تمثل الصينو برييا

انتشار رقعة الحريق، وتقاوم بعض األنواع األخرى الحريق عن طريق وجود لحا سيمي  

أو عن طرييق ضيعف قابليتهيا ل شيتعال، مثيل    Quercus suberمثل السنديان الفليني 

 Ceratonia والخيروب   Atrplex mollisوالقطيف     Tamarix aphyliaاألثيل 

siliqua. 
 Thymus capitatus وهناك بعض األنواع التي تحفز النار نموها مثيل الزعتير، 

    saluifolius Cistusوالبييييييييييييييييييربش  officinalis Rosmarinusواإلكليييييييييييييييييييل 
(Wainwright;2001)  

األخضير أشيجار الغيار  ومن األشجار الحساسة للحريق والموجودة في شيمال الجبيل

Laurusnobilis  محمود وعييامر، ثر ميين جديييد نظييرا الحتييراق البييذور)حيييث ال تتكييا

1995). 

، انه بعد حيدوث الحرييق تبقيي بعيض األنيواع (Trabaud;1981)لقد أوضح        

التي قاومته   وبعد فتره تتراوح بين سنه وث ث سينوات يحيدث تزاييد فجيائي فيي األنيواع 

ل األنواع المحترقية،  و التيي توصيف بأنهيا منخفضية القيمية البيئيية وعنيدما التي تحل مح

فييي الظهييور يصييبح الغطيياء النبيياتي مركبييا ميين األنييواع  هتبييدأ بعييض األنييواع   أال صييلي

( 1الجديدة والقديمة أي انه يحدث تغيرا في التركيب النبياتي للمنطقية. ويبيين الشيكل رقيم )

 ،والقنيدول ،ق فيي غابية عرعيار مين اهمهيا : البطيومأنواع نباتية ظهرت بعد حدوث حري

 .والشبرق

 ( تغير في غاةة  عرعار حيث استبدلت ةأنواع نباتية اخري1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من      

جهة أخرى تؤثر النار بطريقية غيير مباشيرة عليي النبيات، مين خي ل تأثرهيا عليي التربية 
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تربة، وازدياد معدالت التبخير نتيجية المتمثل في حرق المادة العضوية، وازدياد مسامية ال

 لتعرض التربة مباشرة لإلشعاع الشمسي.

الحرائييق فييي فصييل الصيييف، والييذي  ثفييي منطقيية الجبييل األخضيير عييادة مييا تحييد   

لهييذا تتركييز فييي الفتييرة ميين شييهر يوليييو إلييى  ،تصييبح فيييه النباتييات اكثيير قابلييية ل شييتعال

ولعيل أقيدم  ،م أجيزاء الجبيل األخضيرو قيد حيدثت حرائيق مختلفية الشيدة فيي معظي.سبتمبر

م امتيد 1942مين أن حريقيا شيب عيام  ما يذكره سكان منطقة الفايديية،  الحرائق المعروفة

وفيي الوقيت الحاضير تظهير  ،كيلو متير 40الفايديه لمسافة تصل إلى  إلىمن قرية قندوله 

مطيار تكفيي رغم أنها تستقبل كمية مين األ ،هذه المنطقة خالية من أي غطاء نباتي شجري

وهييذا  مييا يييدل علييية وجييود غابيية العرعييار فييي منطقيية اشنيشيين الواقعيية جنييوب  .لوجييوده

وينسب السكان سبب الحرائيق التيي أصيابت منياطقهم إليى اليدور التخريبيي اليذي  .الفايديه

غيير . قام به اإليطاليون، للحد من نشاط  المجاهدين الذين يتخيذون مين الغابيات مي ذا لهيم

م  1988ئق استمر حتى أالن فمن اكبر الحرائق التي  تيم توثيقهيا  حرييق أن حدوث الحرا

كيليو متير  عليي  30من  بالذي امتد من قرية الحمامه إلي قرية سوسه علي امتداد ما يقر

م  آتيت  1990وفيي عيام  ،هكتار من الغابات 30000وقضي علي  ،امتداد السفح الشمالي

وفيي  .واقعية بيين بليدتي سوسيه ورا  الهي لهكتار  مين الغابيات ال 7200الحرائق علي 

هكتيار مين غابيات را  الهي ل. هيذا باالضيافه إليى  2100م أزالت الحرائيق  1993عام 

هكتيار  100العديد من الحرائق الصيغيرة التيي تنشيب فيي مسياحات تتيراوح بيين هكتيار و

 من الغابات. 

مو فيها غطاء وعلي الرغم من آن بعض المناطق التي تعرضت للحرائق قد بدا ين

نباتي إال انه ال يضم األنواع األصلية في المنطقة، ففي بعض األودية التي تعرضت 

بدأت تجمعات من  شجيرات اإلكليل  ،للحرائق مثل وادي مرقص ووادي االثرون

Rosmarinus Officinalis الزعتر Thymu capitatus والشبرق 
Sacropoterium spinosum والقندول Calycatome villosa   في الظهور بدال

التي كانت تغطي هذه األودية. ع وة علي ذل    Juniper phoenisمن غابة العرعار 

مما يحد من تجدد الغطاء  ،تعرضت تربة هذه المناطق الي خطر االنجراف المائي

 .النباتي الشجري

 الرعي الجائر .3

عيي )محميد يمثل الجبيل األخضير ثياني منياطق ليبييا مين حييث عيدد حيوانيات المرا

(  لهذا فانه مين أكثير المنياطق التيي عانيت مين اثير الرعيي الجيائر عليي 1998المبروك، 

أعييداد حيوانييات الرعييي فييي منيياطق الجبييل  ،(1الغطيياء النبيياتي.  ويوضييح الجييدول رقييم )

 األخضر والتي تم حصرها في جمعيات مربي الحيوانات.

 

 

 

 (  1جدلل رقم )

 م(2005ةعض مناطق الجبل األخضر)عدد األغنام لاألةقار لاإلةل في 
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 عدد األةقار عدد اإلةل عدد األغنام المنطقة

 1799  14380 الوسيطه

 3772 38 41819 البيضاء

 1070  40902 الحمامه

 2251  25850 قرناده

 2670 377 49358 زاوية العرقوب

 1556  19655 بالحديد

 5856  29083 الحنية

 1596 1508 93940 اسلنطه

 1701  19940 سوسه

 5352 276 47292 قصر ليبيا

 800 702 70809 مراوه

 1489 1192 71632 الخويمات

 2528  111449 الجهاد

 1044 1216 62060 قندوله

 2783  21271 اقفنطه

 1331 10 17940 سيدي عبد الواحد

 3339 459 48918 عمر المختار

 1723 17 50572 الكوف

 3815 1964 49351 مسة

 1801 760 75782 الفايديه

 5519 108 91575 شحات

 53775 8627 2107156 المجموع

 .2005أمانة الزراعة، الجبل األخضر، 

ويمييار  الرعييي فييي كييل المنيياطق ميين السيياحل إلييى السييفوح الجنوبييية، غييير أن  

 ،المردود النباتي والرعوي في المناطق المرتفعة أكثر من الساحل ومين السيفوح الجنوبيية

وتزخر المنطقة بالعديد من األنواع المستساغة  رعوييا والتيي يمكين تصينيفها عليي النحيو 

 (:1984اآلتي ) اكساد،

  :األنواع الشجرية ألالـ

 ،Pistacia lentiscueأنيييواع ذات قيميييية رعويييية عاليييية: تشييييمل البطيييوم ـةةة 1

 .Quercus cocciferaوالبلوط  ،Certatonia siliqueالخروب

     Arbutus pavariiه رعوييية متوسييطة:  مثييل الشييماري أنييواع ذات قيمييـةة 2
والشيييبرق   Rhus tripartite  الجيييداري  ،  Golyctone villosaالقنيييدول 

Sarcopterium spinosum  . 
 .Juniper phoenisأنواع ذات قيمه رعوية منخفضة: وتشمل العرعار ـ 3

 :ثانياـ االنواع العشبية
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      Sangusorbaminorتشيمل الشيرونية  أنيواع ذات قيميه رعويية عاليية :ـة 1
 .Oryzopsis miliace والنجيله

والنجييييل     Poabulbosaأنيييواع ذات قيمييية رعويييية متوسيييطة: مثيييل القبيييا ـةةة 2

Cynodend octylon. 

أنواع ذات قيمة رعوية منخفضة:  وتشيمل معظيم النباتيات الحوليية مثيل الخيافور ـ 3

Avena sterilis  والصامهLolium ricidum . 

تمار  حرفية الرعيي طيوال العيام ميع وجيود حركية تنقيل للرعياة بقطعيانهم، فينتقيل 

الرعاة مع بداية فصل الشتاء إلي المناطق شبة الجافة، ل ستفادة من النباتات الحولية التيي 

تنمو علي السفوح الجنوبية في هذا الفصل، وفي نفس الوقت ترعي األبقار في الشيتاء فيي 

ي. وفييي الربيييع ينتقلييون نحييو الشييمال حيييث الغابييات دائميية الخضييرة منيياطق السييفح الشييمال

وهكيذا فيان الغطياء النبياتي يقيع تحيت الجزء حتى بدايية الشيتاء التيالي. ويستقرون في هذا 

تمييييز بييين أراضييي  دإجهيياد رعييوي طيليية العييام. ومييا يزيييد ميين حييدة المشييكلة انييه ال يوجيي

يية، بسيبب طبيعية النظيام القبليي السيائد المراعي، أو أراضى الغابات أو األراضي الزراع

في الجبل األخضر فاألرض، بما فيها أراضي الغابات مل  للقبيلة يميار  أفرادهيا حرفية 

الزراعيية أو الرعييي أو االحتطيياب فييي أرضييهم بغييض النظيير عيين االسييتخدام الم ئييم لهييذه 

فييي األرض. عيي وة علييي ذليي  يمييار  الرعييي المخييتلط، فترعييي األغنييام والميياعز معييا 

 . 2رقم  لمناطق غابات العرعار، أو مناطق االستبس في الجنوب، شك

 ( تستخدم الغاةات كمراعي مفتوحة أل مسيجة2شكل رقم)

أما اإلبل فهي قليلة بوجه عام، وعلي الرغم من تركزها في مناطق السفح الجنيوبي، 
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الييذي أصيياب إال أن الرعيياة عييادة مييا ينتقلييون بهييا إلييي منيياطق الغابييات، نتيجيية للتييدهور 

المراعي في تل  المناطق، والمتمثل في اختفاء المجموعات النباتيية المستسياغة، وظهيور 

أنييواع اقييل استسيياغه وذات قيمييه رعوييية منخفضيية. إضييافة إلييي الرعييي الجييائر والمخييتلط 

يمار  أيضا الرعي المبكير عليي الغطياء النبياتي وهيو ميازال فيي مراحيل نميوه األوليي، 

 للنبات بالنمو والتجدد.بشكل ال يعطي فرصة 

التتابع التراجعي  فيي غابيات العرعيار بسيبب الرعيي الجيائر  3يوضح الشكل رقم   

أو الحرائيييق وي حييي  ظهيييور نباتيييات تمثيييل مرحلييية متيييدهورة متدنيييية مثيييل اليييدريا  

Thapasia garganica    وبصييل العنصييلAsphodelus microcarpus وقييد .

إن الدريا  يمثل مرحلة متدنية في التعاقيب   LeHouerou,1969بينت أبحاث لو هورو

وذلي  نتيجية للرعيي الجيائر    Juniper phoenicea النبياتي  لغابية أساسيها  العرعيار

 والحرائق.

 ( التتاةع التراجعي في غاةة عرعار3شكل رقم )
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كميييييا أن العدييييييد مييييين أنيييييواع االسيييييتبس قيييييد أصيييييبح أالن نيييييادرا مثيييييل الحلفيييييا 

Stipatenacissime  ل والحرميpegan harmala     والسيدرZizyphuslotus،  و

الييييذي أصييييبح يظهيييير فييييي مكييييان وجييييوده نباتييييات   Artemisiaherba-albaالشيييييح 

 Anabasis oropediorum (keith;1965 .)صحراوية مثل العجرم 

 . التوسع الزراعي 4

تعتبر الزراعة من أهم الحرف فيي الجبيل األخضير، فيي جمييع العصيور التاريخيية. 

 1968طريقة استص ح األراضي الزراعية في قطع أو حرق الغابات، ففيي عيام  وتتمثل

م أعلنييت وزارة الزراعيية عيين خطيية لتنظيييف أراضييى الغابييات ميين األشييجار للمييزارعين 

م شيييهدت المنطقييية محييياوالت عدييييدة 1970ومنيييذ العيييام . (Hijjaji;1967)وبالمجيييان 

منطقيية الجبييل األخضيير، والييذي  الستصيي حها زراعيييا فأنشييئت الهيئيية التنفيذييية لمشييروع

تبليي   160مليييون هكتييار إال ان األراضييي الصييالحة للزراعيية حييوالي  1.3يغطييي مسيياحة 

(  تركييز معظمهييا فييي المنيياطق ذات 1978،عييدنان رشيييد)مسيياحتها حييوالي ألييف هكتييار 

ففييي منطقيية المشييروع األوسييط  أزيييل الغطيياء النبيياتي باسييتخدام  ،الغطيياء النبيياتي الكثيييف

وألسيييباب  .بهيييدف إقامييية الميييدرجات الجبليييية لزراعييية التفييياح ،لزراعيييية الحديثيييةاآلالت ا

مختلفة لم يأت هذا المشروع بالنتائ  المرجوة منه، وقد ترتيب عليي القطيع الكليي للغابيات 

وتيدهور أراضيى  ،في هذه المنطقة إلي تغير في التركيب النباتي وتعرية التربة وانجرافها

شيروع الوسييطة  و بقيية المشيياريع الزراعيية. مين ناحييية وكيذل  الحيال فييي  م ،المشيروع

ترتب علي محاولة زيادة مساحة األراضيي الزراعيية، االتجياه نحيو األراضيي الهامشيية، 

وصاحب ذل  تيدهور أو  ،واقتطاع أجزاء كبيرة من المساحات الرعوية إلنتاج المحاصيل

  ية.الزراع إزالة الغطاء النباتي الرعوي، وفشل إنتاج المحاصيل

باالضافه إلي مشروعات الهيئة التنفيذية لمشروع الجبل األخضر، والتي انتهيت فيي 

الثمانينيييات، توجييد حيييازات زراعييية منتشييرة فييي مواقييع مختلفيية بالمنطقيية، وتقييدر أمانييه 

هكتييار، ونظييرا  33491الزراعيية بالجبييل األخضيير المسيياحة الزراعييية الحالييية بحييوالي 

التوسييع  لفيي  يييزا ،كانييت أراضييى غابييات أو زراعييية سييواء ،للملكييية القبلييية لييألرض

حييث ييتم تسييي  المنطقية  بأسي ك شيائكة   ،الزراعي يتم علي حساب إزالة الغطاء النبياتي

 .أو استخدام الجرافات الحديثة في أزالتها ،ثم إزالة الغابات عن طريق حرقها

ب الزراعيية عين التجيار 1962لقد ذكر تقرير صادر من إدارة شئون الزراعية عيام 

انييت تجييري فييي برقييه ـ الجبييل طييرق الف حيية التييي ك" التييي تمييت فييي العهييد اإليطييالي أن

مييين الطيييرق المتبعييية أالن"  فيييي عصييير اإلغرييييق والروميييان، كانيييت أحسييين –األخضييير

( وقد يعود ذل  إلى بساطة اآلالت المستخدمة والتيي ال تفسيد كثييرا البيئية، 1962باركر،)

م وسائل متقدمية فيي استصي ح األراضيي ميع عيدم وجيود تحدييد أما حاليا فقد أدى استخدا

السييتخدامات األرض، إلييى سييرعة إزاليية الغابييات، واألضييرار ببيئتهييا، ويعييزز ذليي  عييدم 

وعيي جييزء كبييير مين المييزارعين ألهمييية حفي  وصيييانة الغابييات واليذي يعتبيير األهييم فييي 

زراعية بالجبيل ن أمانية المجال زيادة اإلنتاج الزراعي وحماية البيئة. وقد صيدر تقريير عي

( يقتييرح عييدم تسييجيل أراضييى الغابييات للمييواطنين، أي أن تعييود األخضيير )بييدون تيياريخ
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ملكيتهيييا للدولييية، وكيييذل  إزالييية االسييييجه التيييي تقيييام حيييول الغابيييات مييين اجيييل الرعيييي أو 

 االحتطاب.

 . التوسع العمراني:5

غرييق العدييد مين يتميز إقليم الجبل األخضر بقدم ظياهرة التحضير فييه فقيد أسيس اإل

بيياركي  (،مثييل كييوريني )شييحات المسييتوطنات الحضييرية فييي أفضييل المنيياطق الزراعييية

( وقد حافظت هيذه المراكيز عليي أهميتهيا فيي معظيم العصيور )المرج( وابوللونيا )سوسه

التاريخية، ومع بداية اكتشاف النفط  في أواخر الخمسينيات شهدت هذه المدن نميو سيكانيا 

صيياحبه توسييع فييي مسيياحاتها علييي حسيياب  ،ا سييكان المنيياطق الريفيييةسييريعا السييتقطابه

أراضييي الغابييات المحيطيية بهييا  ولييم تراعييي المخططييات العمرانييية التييي وضييعت لمييدن 

ميين حييدود مخططاتهييا  بييل ان العدييد ميين المييدن قييد اتسيعت أكثيير ،اإلقلييم الظييروف البيئييية

التييي تمثييل اكبيير مييدن ويعتبيير نمييو مدينييه البيضيياء و .(441ص 1995سييعد القزيييري، )

هكتييارات  وفييي عييام   5كانييت مسيياحتها    1964ففييي عييام  ،اإلقليييم نموذجييا لهييذا التوسييع

بالمثيل نميت   .هكتيار 2660كانيت مسياحتها  2000وفيي عيام  ،هكتار 100بلغت  1966

وليم يقتصير التوسيع عليي الميدن الرئيسيية  .هكتيار 1660هكتار إلي  35مدينة المرج من 

 25الحضرية الصغيرة، فعلي سبيل المثال  ازدادت مسياحة شيحات مين  بل شمل المراكز

سييييعد )هكتييييار   183.5هكتييييار إلييييي  35.38وسوسييييه ميييين  ،هكتييييار 350هكتييييار إلييييي 

( ويفيرض الموقيع الجغرافيي لهيذه الميدن اتجاهيات توسيعها عليي حسيياب 1995القزييري،

أو تباشير الدولية  ،هياميا ليم يقييد نمو ،األراضي الزراعية المحيطة بها أو أراضي الغابيات

 في إعداد مخططات عمرانية جديدة.  

 . عوامل أخرى:5

مين  -رغيم ان التشيريعات الليبيية تمنيع ذلي   -يمار  السكان قطع أشيجار الغابيات  

اجل أغراض متعددة، فالبعض منها يسيتخدم فيي صيناعة بعيض المسيتلزمات المنزليية، و 

ويعتبر االحتطاب وصناعة الفحم النبياتي   بناء المساكن وآلالت الزراعية مثل المحاريث.

عليهيا  بمن اخطر األساليب التي تؤدي إلي ت شي الغابات، خصوصا وانه كثيرا ما يترت

 Quercusحدوث حرائق  ومن األنواع المهددة بياالنقراض لهيذا السيبب أشيجار البليوط 

coccifera. مييياه  وتسييتخدم بعييض منيياطق الغابييات كمرمييي للنفايييات وأميياكن لتصييريف

عي وة علييي  ،والنبيات ،مميا نيت  عنيه تليوث فيي التربية . 4شيكل رقيم  ،الصيرف الصيحي

 .إفساد  المظهر الجمالي للغابات

 ( تستخدم ةعض مناطق الغاةات لتصريف مياه الصرف الصحي4شكل رقم)
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تبدو العوامل البشرية أكثر فاعلية وسرعة في التيأثير عليي  ،من االستعراض السابق

 ،فمن ناحية مناخية يأخذ الغطاء النباتي الذروي شكل غابة دائمة الخضيرة ،لغطاء النباتيا

تظهيير مجتمعييات نباتييية  ،ونتيجيية للتنيياوب الفصييلي  ميين شييتاء رطييب إلييي صيييف جيياف

هذه المنطقة مما يضفي عليها طابعا بيئيا خاصيا.  غيير انيه بفعيل التيدخل  ةمتعاقبة  في بيئ

ئق والرعي الجائر والتوسع الزراعيي اسيتبدلت الغابية فيي كثيير البشري المتمثل في الحرا

من المواضع بتجمعات الماكي اليذي اخيذ بيدوره فيي التيدهور بفعيل عيدم اليوعي باألهميية 

 .البيئية للغطاء النباتي في اإلقليم
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