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 :مقدمة 

ٌرتبط التركٌب المكانً للمجتمعات النباتٌة ، وتوزٌعها  بعوامل مختلفة 

، وإجماال فأنها تعد انعكاسا لألوضاع المناخٌة السائدة ، والعوامل الجؽرافٌة 

باٌن داخل الحٌز الجؽرافً الواحد ، وٌعد إقلٌم الجبل األخضر تالمحلٌة التً ت

من الجنوب  األخضرلتأثٌر مثل هذه العوامل فنتٌجة المتداد الجبل نموذجا 

مناخٌاً ، ونباتٌا ٌنتمً  لإلقلٌم الشمال الشرقً فان  القسم الشمالً  إلىالؽربً 

 اإلقلٌمالصفات المناخٌة الممٌزة لهذا  فٌهإقلٌم البحر المتوسط ، وتظهر   إلى

ا القسم الجنوبً أملتضارٌسً آخر نتٌجة للتنوع ا إلىبدرجات  تختلؾ من مكان 

. وقد انعكس ذلك علً تباٌن الؽطاء النطاق شبة الجاؾ والجاؾ  إلىفٌنتمً 

النباتً من حٌث النوع والكثافة فظهرت األقسام التضارٌسٌة المكونة لإلقلٌم 

 وكأنها بٌئات نباتٌة متمٌزة.  

 موضوع الدراسة :

التنوع المناخً  إلى األخضرالجبل  إقلٌمأدى التنوع التضارٌسً فً 

علً النبات الطبٌعً ، ففً الجنوب حٌث المناخ شبة الجاؾ بدوره الذي انعكس 

 بإشكالهاتظهر نباتات االستبس ، وفً الشمال تسود نباتات البحر المتوسط 

 أنماطها، وتحدٌد  اإلقلٌمالمختلفة ، وتقوم هذه الدراسة علً تصنٌؾ نباتات 

 . التضارٌسٌة  لألقسامتوزٌعها الجؽرافً وفقا  ، و النباتٌة وأنواعهاالبنٌوٌة ، 

 فروض الدراسة : 

 إلقلٌمالتنوع التضارٌسً الممٌز  أدىتتبنً هذه الدراسة فرضٌة : 

، واختالؾ نوع الؽطاء النباتً  لإلقلٌمتنوع البٌئة النباتٌة  إلى األخضرالجبل 

 .باختالؾ مظاهر السطح

 : منهجية الدراسة 

التحلٌلً  من حٌث بٌان التركٌب اعتمد البحث علً المنهج الوصفً   

النباتً فً األقسام التضارٌسٌة المختلفة ، وتحلٌل أسباب ذلك . فً ما ٌخص 

   Keithكٌث المسمٌات العلمٌة فقد اعتمد البحث علً  المؤلؾ الذي وضعه 

 A preliminary Checklist onفً جزئن بعنوان :  3621وظهر عام  

Libyan Flora   وضم الكتاب قوائم إعداد قوائم تحتوي علً األسماء .

 العلمٌة لهذه النباتات وما ٌقابلها من تسمٌات محلٌه.  
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 أهمية الدراسة : 

،  %  3.1ٌزٌد جزء ضئٌل من مساحة لٌبٌا ال  األخضرٌمثل الجبل 

ومن هنا فان المحافظة علً هذا الؽطاء النباتً وتنمٌته ٌعد بحق واجب وطنً ، 

البٌئٌة ، وتوزٌعه ،  أهمٌته تبٌنالعدٌد من الدراسات التً  إلجراءودافعا 

ببٌئة النبات  ، ومعرفة علمٌة، مما ٌوفر بٌاناتاالقتصادٌة  وأهمٌته،  وأنماطه

سٌما وان الؽطاء ال إلدارة سلٌمة ألراضً الؽابات أسسلوضع تؤهل  الطبٌعً

 .بفعل العوامل البشرٌة المختلفة   قد تعرض لتدهور كثٌؾ اإلقلٌمالنباتً فً 

 الدراسة :  أهداف

وبٌان  اإلقلٌم،وضع صورة عامة للحٌاة النباتٌة فً  إلىتهدؾ الدراسة 

 إلى اإلقلٌموتوزٌعه ، وتقسٌم  الؽطاء النباتً ، االختالؾ والتنوع فً مكونات

 نباتٌة تتفق مع التنوع التضارٌسً  أقالٌم أومناطق 

 منطقة الدراسة : 

 -○ 13فً شمال شرق لٌبٌا، بٌن دائرتً عرض األخضرٌقع الجبل 

طبٌعٌا بخط  اإلقلٌموٌتحدد  شرقا. ○ 31و  ○34-14خطً طول  و   شماال ○11

هضبة البطنان، فً ؼربة سهول سرت ،  تظهر شرقهمتر ، وفً  344كنتور 

وٌظهر السفح الشمالً علً  الشمالٌة للصحراء الكبرى. األطراؾ جنوبهوفً 

 إلىهٌئة حافتٌن جبلٌتٌن متوازٌتٌن تسٌران بموازاة الساحل من الجنوب الؽربً 

الشمال الشرقً، تحصر بٌنهما أراضً مختلقه االتساع، ٌطلق علٌها البعض 

، فتظهر المصطبة األولً بٌن الحافتٌن Terraces اطبمص أولفظ مدرجات 

األولً والثانٌة. وبعد الحافة الثانٌة تظهر المصطبة الثانٌة والتً تأخذ فً 

أقصً ارتفاع لها فً منطقتٌن األولً:  إلىاالرتفاع تدرٌجٌا نحو الجنوب لتصل 

 244متر. والثانٌة منطقة جردس األحرار  883منطقة سٌدي محمد الحمري

تر.وتمثل هذه المناطق خط تقسٌم المٌاه، وٌشٌر إلٌها البعض علً أنها تمثل م

بقاٌا حافة ثالثه ؼٌر واضحة المعالم. ومنها ٌبدأ الجبل فً االنحدار التدرٌجً 

 .3شكل رقم  األطراؾ الشمالٌة للصحراء الكبرى. إلىنحو الجنوب،  

الخصائص الممٌزة لمناخ البحر المتوسط    اإلقلٌممناخٌا ، تسود 

فتتركز األمطار فً فصل الشتاء ، أما الصٌؾ فهو جاؾ وحار،  وتعد منطقة 

مناخ البحر  إلىمتر (  األقرب فً صفاتها  231شحات الواقعة علً ارتفاع )

ملم ، ومن هذه المنطقة  114المتوسط النموذجً وٌزٌد متوسط أمطارها عن 
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ملم فً أقصً جنوب  14 إلىً كل االتجاهات حتى تصل تتناقص األمطار ف

 الجبل األخضر .  

 

 : تصنيف نباتات منطقة الدراسة

 جنس 500نوع تتوزع علً  3514تتكون الفلورا اللٌبٌة من 

% من مجموع  14 أكثرعلً  األخضر، وٌحتوي الجبل  عائلة نباتٌة 338و 

وتتفاوت األنواع النباتٌة بٌن فصائل وحٌدة الجنس  (3) مكونات الفلورا اللٌبٌة

من نوع  أكثرفصٌلة، وفصائل وحٌدة الجنس تضم  35والنوع وهذه ٌبلػ عددها 

فصٌلة منها  33فصائل، وٌبلػ عدد الفصائل الممثلة بجنسٌن  34وٌبلػ عددها 

فصٌلة لكل جنس منها نوعا واحدا أما الفصائل الباقٌة فتظم كل فصٌلة منها  33

فصائل،  5جنسٌن وأكثر من نوعٌن. و ٌبلػ عدد الفصائل الممثلة بثالثة أجناس 

ومن أهم  والفصائل الممثلة بأكثر من ثالثة أجناس ٌبلػ عددها أربعة فصائل.

 : (3)ما ٌأتً األخضرالفصائل التً تتمٌز بتنوع أجناسها فً الجبل 

 . نوعا 13جنسا و 33وتضم      Fabaceaeالفصٌلة البقلٌه  -3

 21جنسا و 16وتضم  Astraceae compositionفصٌلة المركبات  -3

 . نوعا
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 . أنواع 2أجناس و 34وتضم     Liliaceaeالفصٌلة الزنبقٌه  -1

 .  نوعا 33جنسا و 35وتضم    Labiataeفصٌلة الشفوٌات  -0

 . نوعا 08جنسا و 11وتضم    Craminceaeفصٌلة النجٌلٌات  -1

 .نوعا 31جنسا و 32وتضم    Umbellifecaeفصٌلة الخٌمٌات   -2

 نوعا.  31جنسا و 33وتضم      Brassicaceaالفصٌلة الصلٌبٌة  -5

وتندرج األشجار والشجٌرات المكونة لؽابات الماكً تحت مجموعتٌن 

 :   Familiesرئٌسٌتٌن تتضمن كل مجموعه عدد من العوائل 

 تتمثل فً:  :Pcymonsperme المخروطٌاتأوال: 

 ومنها الصنوبر الحلبً    Pinaceaeالعائلة الصنوبرٌة  (أ )

وتشمل جنس السرو وٌمثله فً     Cupressusالعائلة السروٌه  (ب )

ي. كما تشمل هذه العائلة جنس السرو األفقً والعمود األخضرالجبل 

     Juniperus Pheonicaعار الذي ٌمثله العرعار الفٌنٌقً العر

 :لوتشم .Angiospermeaeاألنواع عرٌضة األوراق  ثانٌا:

 Pistaciaوٌمثلها البطوم  Analardiaceeaالعائلة المنجٌة   -3

lentiscus والجداريRhustripartite. . 

 Cratoniaوتضم جنس الخروب  Caesalpiniaceae عائلة ارؼوان -3

siliqua     

تتمثل هذه العائلة بجنس الشماري     Ericaceaeالعائلة الخلنجٌه -1

Arbutus pavarii 

جنس البلوط  األخضروٌمثلها فً الجبل   Fagaceaeالعائلة البلوطٌة   -0

Quercus coccifera. 

 Oleaوتتمثل فً الزٌتون    Oleaceeaeالعائلة الزٌتونٌة   -1

europaea السخاب  وPhyllyrea angustifolia . 

تتمثل هذه العائلة فً جنس السدر    Rhamnaceaeالعائلة النبقٌة   -2

Zizphus. 
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 .Tamarixوٌمثلها جنس األثل    Tamaricaceaeالعائلة االثلٌه   -5

 Nerumوتتمثل فً جنس الدفله    Apocynaceaeعائلة الدفلة  -8

   Laurusتشمل هذه العائلة جنس الؽار    Lauraceaeالعائلة الؽارٌه  -6

 : Structural Vegetation األنماط البنيوية للغطاء النباتي

 إلىجنوبً ؼربً  –باتجاه شمالً شرقً  األخضرأدي امتداد الجبل 

 قسمٌن متباٌنٌن مناخٌا ونباتٌا هما: إلىتقسٌم المنطقة 

المواجه للرٌاح الؽربٌة الممطرة والذي تسوده نباتات  :القسم الشمالً

فان النباتات السائدة فً    Zohary, 1973فقا لدراسات وو ،البحر المتوسط

م نباتات ؼرب البحر المتوسط والذي ٌتمٌز إقلٌ إلىالمناخً تنتمً  اإلقلٌمهذا 

 Quercus، البلوط Arbutus pavariiبوجود شجٌرات الشماري 

coccifera    واإلكلٌلRosmarinus officinalis وٌعزو ،Zohary 

وجود حاجز  إلىعدم وجود نباتات شرق البحر المتوسط فً الجبل األخضر 

شرق الجبل األخضر، كما انه ٌحدد خط  إلىصحراوي ٌمتد من شمال مصر 

 .(1) شماال علً انه الحد الجنوبً النتشار نباتات البحر المتوسط 13عرض 

ٌظهر هذا النطاق علً السفوح الجبلٌة الجنوبٌة حٌث  :القسم الجنوبً 

 Theاإلٌرانً التورانً  اإلقلٌم إلىملم،وتنتمً نباتاته  344تقل اإلمطار عن 

Irano-Turanianالتً تنمو فً مناطق ذات مناخ قاري ٌتمٌز بقلة ، و

أمطاره وارتفاع المدى الحراري الٌومً والسنوي، وتشؽل هذه المناطق 

األجزاء الداخلٌة من إقلٌم البحر المتوسط ، وٌطلق علً النطاق الواقع فً شمال 

 The Province of Mauritanianأفرٌقٌا إقلٌم االستبس المورٌتانً 

Steppe Region  (0)  . 

خل و تظهر اختالفات داخل كل نطاق، فتختلؾ طبٌعة المكونات النباتٌة دا

أخر حسب  إلىاالستبس من مكان  أنواعكما تتباٌن نباتات البحر المتوسط  إقلٌم

 :اآلتٌةالضوابط البٌئٌة والبشرٌة  وعلٌه ٌمكن التمٌٌز بٌن األنماط البنٌوٌة 

 األخضر مناطق الجبل أكثرالؽابات فً  ٌتركز وجود  الغابات: -1

فً مناطق ٌزٌد متوسط  الثانٌةأمطارا ، فتظهر فً بعض أجزاء المصطبة 

من هذه  المنحدرة األودٌةملم ،كما توجد فً بعض  044عن  أمطارها

للبحر فً  المواجهةالجبلٌة  الحافةوعلً  ،المصطبة باتجاه المصطبة األولً
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ملم (  156) أجزاء الساحل أمطارا أكثرمنطقة راس الهالل والتً تعتبر 

 إلىتجمعات متفرقة، وتنقسم  أومتباعدة  أشجارهٌئة  وتظهر الؽابات أما علً

 نوعٌن هما:

تظهررر علررً ارتفرراع ٌتررراوح  :Pcymonsperme المخروطيااات أ.

 متر علرً السرفوح الشرمالٌة و تتكرون مرن الؽابرات الصرنوبرٌة 844 -244بٌن 

Coniferous   ًوالمتمثلررة الصررنوبر الحلبررPinus Halepensis ومررن ،

والعمررودي   Sempervirensبنوعٌرره األفقررً     Cupressusالسرررو 

Horizontalis  شحات  –. وٌتركز توزٌع هذه الؽابات فً مناطق: البٌضاء– 

بٌن منطقة  األودٌةوشمال سلنطه وفً بعض  –الفاٌدٌه  –عمر المختار  –مسه 

فهرً  Juniperus Pheonicaأمرا ؼابرات العرعرار  .ٌتركرز كرسرة وشرحات

األنررواع الشررائعة فررً الجبررل  أكثرررالعرعررار  أشررجارانتشررارا حٌررث تشرركل  أكثررر

، وتظهررر ؼابررات العرعررار بصرروره نقٌرره فررً نطرراق ٌقررع علررً مشررارؾ األخضررر

تاكنس، مراوه، قندوله وتنتهً فً القٌقب، وهو منطقة السفوح الجنوبٌة فتبدأ من 

. كما تظهر ؼابات العرعار علً الصنوبرٌةنطاق اقل أمطارا من نطاق الؽابات 

السفوح الشمالٌة مختلطة بأنواع أخري مثل الزٌتون والخروب، وتتمٌز بكثافتهرا 

عمرر المخترار وفرً  إلرىفً بعض المناطق مثل الشرٌط الممتد من قصر المقردم 

 ( .3شكل )ة مٌراد مسعود والبٌاضة وجردس األحرار. منطق
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والذي ٌمثلها  Angiospermeae العريضة األوراق الغاباتب. 

والفلٌنً  األخضر، والبلوط Quercus suberالبلوط بانوعه مثل البلوط 

Q.Ilex &Suber  والزٌتون .Olea europaea  والخروب 

Ceratonia siliqua   ، وعادة ما توجد هذه األنواع مختلطة بأنواع أخري

انتشارا من النوع السابق حٌث توجد فً  أكثرخصوصا العرعار . كما انها 

 معظم مناطق الجبل. 

 األخضرنتج عن التدهور فً ؼابات الجبل    Maquisالماكي :  -2

أمتار ،  1قصٌرة ال ٌتجاوز ارتفاعها  أشجارظهور تجمعات نباتٌة تتكون من 

من حٌث كمٌة أمطارها ،  مختلفةتعرؾ باسم الماكً ، وتنتشر فً مناطق 

الماكً  أنواعفتوجد فً المنطقة الساحلٌة والسفوح الشمالٌة ، وتظهر بعض 

متر ، ثم تبدأ  فً التناقص تدرٌجٌا  244علً ارتفاع  الجنوبٌةعلً السفوح 

 .   باالتجاه نحو الجنوب

الماكً انتشارا  أنواع أكثرمن   Pistacia lentiscusٌعتبر البطوم  

مختلفة من  أنواعكطبقة أرضٌة مع  أو، وٌظهر علً هٌئة تجمعات متفرقة 

فً   Arbutus pavarriكما توجد تجمعات تتألؾ من الشماري  الماكً.

  Rhus tripartite  المنطقة الممتدة بٌن منطقة  االبرق ولملوده، أما الجداري

ذلك  إلى باإلضافةفٌظهر فً المنطقة الساحلٌة مختلطا مع العرعار والسدر 

توجد العدٌد من الشجٌرات القصٌرة التً تنمو علً شكل طبقه تحتٌه مثل 



- 3413 - 

والزرٌقه  Cistus perviflorusوالبربش  Phlomis floccoseالزهٌرة 

Globularia alypum. 

ٌظهر هذا النطاق علً السفوح الجبلٌة :  Steppe. االستبس3

ملم كحد فاصل بٌن نطاق 144الخط المطري F.A.Oحددت الفاو وقدالجنوبٌة 

إن التدهور فً نطاق  إلى اإلشارةوتجدر  (5) االستبس وؼابات البحر المتوسط

امتداد االستبس مسافة كبٌرة شمال خط  إلىؼابات البحر المتوسط قد أدي 

ملم كما  044 إلىملم، فٌظهر حالٌا فً مناطق ٌصل معدل أمطارها 144المطر 

 إقلٌمالعرعار جنوب هذه المناطق ٌدل علً التداخل بٌن  أشجارأن بقاٌا 

البحر  نباتاتنطاق  أن إلىاالستبس وإقلٌم نباتات البحر المتوسط. وكذلك ٌشٌر 

ملم. ٌتمٌز القسم  314   إلىمناطق ٌصل معدل أمطارها  إلىالمتوسط تمتد 

بوجود األنواع الممٌزة لمناخ البحر المتوسط مثل   الشمالً من نطاق االستبس ،

، Sacropoterium spinosum، الشبرق Zizphus loutusالسدر 

والقزاح  Thymus capitatusالزعتر    Urgina maritime العنصل

Pituranthos tortuosus   ٌلً هذا النطاق ٌظهر مجتمع نباتً ٌتألؾ من .

  Peganum Harmalaوالحرمل  Haloxylon articulatumالرمث 

.كما ٌتمٌز بوجود األنواع ألمعمره  Anabasis oropediorumوالعجرم

   Thymela eahirsuta ، المثنانArtemisia herba alba مثل: الشٌح

    Lycium eurapaumج والعوس   Stipa tenacissimaوالحلفا 

وبوسكرٌنتا  Avenu albaبوشترت  وبعض األنواع الحولٌة مثل:

Bromusrubens   و األنواع التً تتحمل الملوحه فً منطقة البلط مثل .

وبنهاٌة منطقة .  Aristida pugensالسبط   Atriplex halimusالقطؾ 

و  األودٌةالبلط ٌقل وجود نباتات االستبس باستثناء بعض المواضع مثل 

 المنخفضات 

تشمل تلك األنواع التً تقاوم فتره الجفاؾ بان تبقً بذورها  الحوليات:

 موسم األمطار لتنمو من جدٌد مثل: إلى التربةفً 

 Poaمه ، البهAvena sterilis، الخافور Tresttum lineareالنجٌله 

annua الخبٌز ،Malva aegyptica  القرٌنه ،Cornilla 

scorpioides   الدقٌس ،Plantago lagopus  األقحوان ،

Chrysanthemum coronarium   القمحٌه ،Aeglipos ovata  ... 
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 Dactylisنجٌلة االصبع  عشبٌة دائمة منها: أنواع. المعمرات: تشمل 1

glomerata   عشبة األرنب ،helichrysum stoechas   السعد ،

Scirpus maritimus   رٌنتشArum cyrenaicum  

 : توزيع النبات الطبيعي حسب األقسام التضاريسية

بعامل التضارٌس  األخضرترتبط االختالفات المناخٌة والنباتٌة فً الجبل 

البعد من البحر، فلقد أدي االختالؾ فً  أووالموقع الجؽرافً من حٌث القرب 

تؽٌرات راسٌة فً عناصر المناخ، فتتزاٌد األمطار مع االرتفاع  إلىاالرتفاع 

متر، فً األجزاء الشرقٌة من  344ملم لكل  13بدرجات متفاوتة تتراوح بٌن 

 إلى باإلضافةمتر علً السفوح الشمالٌة، هذا  344ملم لكل  11 إلىالجبل 

فً كمٌة األمطار، واختالؾ كمٌاتها بٌن شمال وجنوب الجبل  فقٌةاألالتؽٌرات 

.  وبناء علٌة فان الؽطاء النباتً ٌظهر علً هٌئة أحزمة نباتٌة متباٌنة األخضر

 حسب االرتفاع:

: ٌتمٌز السهل الساحلً بأمطار تقل األنماط النباتية للسهل الساحلي .3

ملم فً معظم أجزاء الساحل، وتزٌد عن ذلك فً النطاق الواقع قرب  114عن 

 أخر فتظهر الترب الحمراء إلىمنطقة راس الهالل. كما تختلؾ تربته من مكان 

من الحافة الجبلٌة األولً،  القرٌبةمن المصطبة األولً فً األجزاء  المنقولة

والملحٌة بالقرب من الشاطئ، كما تنتشر به بعض السبخات.  والترب الرملٌة

قسمٌن هما الؽطاء النباتً الساحلً الذي ٌخضع  إلىلذلك ٌنقسم الؽطاء النباتً 

لتأثٌر البحر، ففً المواضع التً تؽمرها المٌاه المالحة تظهر نباتات مائٌة مثل 

  ،Scirpus maritimusوالسعد  Potamogeton maritimaجار النهر 

وتتمٌز مناطق الترب الرملٌة بظهور africana   Tamarixواالثل)الطرفاء(

 Ammophilaوالعنصل    Poncratium maritimumالدٌس 

arenaria    ًوعصا الراعPohjgonum  . 

من الحافة الجبلٌة األولً حٌث  القرٌبةأما القسم الثانً فٌشمل األجزاء 

الماكً السائدة فً الجبل  أنواعء، وتظهر تظهر التربة الرسوبٌة والتربة الحمرا

  Rhus tripartite، الجداري Pistacia lentiscusمثل البطوم  األخضر

 . Phyllyrea angustifolia، السخاب Juniperus Pheonicaالعرعار 
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:   تظهر ؼابات البحر المتوسط  األنماط النباتية للمصطبة األولي. 3

 Juniperusعلً هذا الجزء بأشكال مختلفة، فتوجد ؼابات مؤلفه من العرعار 

Pheonica  والجداريRhus tripartite  مع وجود شجٌرات البطوم

Pistacia lentiscus  والشبرقSacropoterium spinosum إضافة ،

ؼطاء ارضً مؤلؾ من أعشاب مختلفة. النمط الثانً من الؽابات ٌتكون  إلى

  hus tripartite من الجداري

الزٌتون، كما ٌظهر نمط  إلىإضافة   Rhamnus alternusوالسلوؾ 

ثالث مؤلؾ من العرعار والزٌتون والسلوؾ. وٌمكن إٌجاز أهم األنواع النباتٌة 

 ألنواع آالتٌة:ذات االنتشار علً المصطبة األولً فً ا

 Ceratonia  siliqua الخروب
 Rhus tripartite الجداري
 Juniperus Pheonica العرعار
 Rhamnus alternus السلوؾ

 Pinus Halepensis الصنوبر الحلبً
 Periploca anqustifolia الحالب
 Phlomis floccose الزهٌره
 Olea europaea الزٌتون

 منها: أعداد كبٌره من الحولٌات والمعمرات إلىأضافه 

  Melic minuta حشٌشة ابوركبه
 Tria cicyrinchium نبات خٌطه

  Trisetum lineara النجٌله
  Avena sterilia الخافور
  Stipa tarilia البهمه
  Malva aegyptiaca الخبٌزه

 Dactylis glomerata نجٌلة االصبع
 Dictamus درٌدار

:   تتوفر علً هذه المصطبة األنماط النباتية للمصطبة الثانية. 1

من حٌث ؼزاره األمطار واعتدال درجة الحرارة،  مالئمةظروؾ مناخٌة 

  cocciferaوالبلوط  Cupressusفتظهر ؼابات مؤلفه من السرو 

Quercus    والصنوبرPinus    والتً تظهر فً نطاق ٌمتد من قرٌة مسه ،

تمتد ؼابات السرو والصنوبر  المختلطة بأنواع أخري مثل شحات ، كما  إلى



- 3410 - 

المناطق الداخلٌة من هذه المصطبة ، فتظهر  إلىالزٌتون والخروب والعرعار 

العرعار  أوفً منطقة الفاٌدٌة وسلنطه  . كما تنتشر ؼابات العرعار والبلوط 

ذلك توجد األنواع  إلىوالبطوم علً معظم مناطق المصطبة الثانٌة. أضافه 

 التالٌة 

 Arbutus pavarri الشماري 
 Erica multiflora الخلنج
 Cistus perviflorus البربش

 Viburnum tinus الوٌبرنوم الؽاري) المرناخ (
 Smilax aspera فثاغ 
 Rosmarinus officinalis االكلٌل
 Phlomis floccosa الزهٌره
 Globularia alypum الزرٌقه

 ومن أمثلة األعشاب الحولٌة والمعمرة المنتشرة علً المصطبة الثانٌة:

 Helichrisum، عشبة األرنب  Thapasia garganicaالدرٌاس 

stoechas   االقحوانChrysanthemum  الدقٌس ، Plantago 

lagopus    " و لبنٌه " فربٌون الشمسEuphorbia helioscopia  . 

: ٌختفً الؽطاء النباتً الشجري علً الجنوبية األنماط النباتية للسفوح. 0

االستبس فً  أنواعمتر حٌث تبدأ  244علً ارتفاع اقل من  الجنوبٌةالسفوح 

 :(2)اإلقلٌمالظهور، ومن األنواع التً تعتبر مؤشرا لبداٌة هذا 

 Thapasia، الدرٌاس    Sacropoterium spinosumالشبرق 

garganica    العنصل ،Urgina maritime   المثنان ،Thymelaea 

hirsute   الرمث ،Haloxylon articulatum   القزاح ،Pituranthos 

tortuosus    والشعٌر البريHordeum glaucum  وترتبط األنواع .

المكونة لالستبس وكثافتها بالمناخ والطبٌعة المحلٌة للسطح، ففً األطراؾ 

ٌتمٌز بكثافته ، وباالتجاه جنوبا ،  األودٌةاطق الشمالٌة من هذا النطاق و فً من

ٌقل ظهور بعض األنواع ،و ٌظهر علً هٌئة تجمعات متباعدة ،حتً ٌكاد ان 

ٌتالشى فً منطقة البلط . وٌقتصر وجود بعض األنواع مثل السدر علً مناطق 

 . األودٌة

النبات الطبٌعً حسب  أنواعاالختالفات فً  1وٌبٌن الشكل رقم 

 االختالفات التضارٌسٌة
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 الخاتمة

إقلٌم نباتات هما : رئٌسٌٌن بٌنت هذه الدراسة وجود إقلٌمٌن نباتٌٌن 

، وإقلٌم االستبس على السفوح الجنوبٌة  ، الشمالٌةالبحر المتوسط على السفوح 

األنواع النباتٌة أو من حٌث وداخل هذه األقالٌم تظهر اختالفات سواء من حٌث 

ما كثافتها بسبب العوامل المحلٌة المتمثلة فً االختالفات فً عناصر المناخ و

ٌرتبط بها من اختالفات فً خصائص التربة . وٌتمٌز كل قسم تضارٌسً 

معٌنة من النباتات  أنواعوبالتالً تسوده بصفات تمٌزه عن ؼٌرة من األقسام 

تقل  أمطاربكمٌات  ٌرتبط وجودها  أنواعحلً تظهر . علً السهل الساالطبٌعٌة 

االرتفاع وتزاٌد كمٌات ملم ، وبالترب السبخٌة والملحٌة ، ومع  144عن 

األمطار واعتدال درجات الحرارة تظهر أنواعا أخرى ، وٌمكن القول انه بدء 

من المصطبة األولً تظهر األنواع النموذجٌة الممٌزة إلقلٌم نباتات البحر 

األجزاء الداخلٌة المرتفعة من المصطبة الثانٌة ،  إلىالمتوسط  وٌستمر ظهورها 

مثل  األنواعهور نباتات البحر المتوسط باستثناء بعض وباالنحدار جنوبا ٌقل ظ

من جنوب الجبل األخضر. وفً مسافات ابعد  إلىالعرعار الذي ٌستمر ظهوره 

فبعض  اإلنسانالمناخ وفعل  أثرجنوب الجبل األخضر ٌصعب التمٌٌز بٌن 

بدأ فً الظهور من مناطق ذات معدل مطري تالستبس ل النباتٌة لمكونة األنواع

األطراؾ الشمالٌة للصحراء  إلى، وٌستمر نطاق االستبس  ملم 144عن ٌزٌد 

الكبرى . من جهة أخري فان بعض األنواع النباتٌة ٌرتبط وجودها بعوامل 

والمنخفضات مما ٌعطً تنوعا  باألودٌة أومعٌنة من الترب ،  أنواعمحلٌة  مثل 

 النباتً . اإلقلٌمداخل 
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 الملخص العربي واالنجليزي 

ٌعتبر إقلٌم الجبل األخضر احدي مناطق التنوع النباتً الرئٌسة علً   

الساحل الجنوبً للبحر المتوسط ، وٌعود هذا التمٌز إلى عوامل جؽرافٌة مختلفة 

، فاإلقلٌم ٌظهر كشبه جزٌرة تمتد داخل البحر المتوسط، بشكل ٌجعله أكثر 

رتفاع من السهل عرضة لتأثٌر المنخفضات الجوٌة الممطرة، والً عامل اال

الساحلً إلى المصطبة األولً، و الثانٌة ثم السفوح الجنوبٌة، مما أدي إلى بٌئات 

مناخٌه متنوعة ترتب علٌها تنوع فً الفلورا المحلٌة للجبل األخضر فتعددت 

األنواع النباتٌة وتباٌنت كثافتها بتباٌن الظروؾ الطبٌعٌة، وتظهر هذه 

تؤدي إلى  اطق ألقل تعرضا لفعل العوامل التًاالختالفات بشكل واضح فً المن

 تدهور الؽطاء النباتً. 

Al- Jabal Al-Akhdar  occupies the north east of 

Libya is  one of the areas of plant diversity on the 

southern coast of the Mediterranean Sea, and back this 

excellence to variety  geographical factors, The 

geographical location as  peninsula extending into the 

Mediterranean, making it more susceptible to the 

influence of depressions rainy, and to Altitude  factor, 

from the coastal plain to the first terrace , second 

terrace  and then the southern slopes, leading to 

diverse climatic environments, resulted in the diversity 

of local flora  of AL- Jabal AL-akhdar. These differences 

show clearly in areas less vulnerable to the impact of 

which lead to the deterioration of vegetation. 

 

 

 

 


