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الملخص

المقدمة:

محميــة الكهــف فــي منطقــة
الوظيفيــة فــي
ـوي النباتــي مــن الناحيــة
هــدف هــذا البحــث إلــى د ارســة التَّنـ ُّـوع الحيـ ِّ
ّ
ّ
ـجلة ،إضافـةً إلــى
الحياتيــة لألنـواع
الشــيخ بــدر بمحافظــة طرطــوس ،مــن خــال بعــض الخصائــص
النباتيــة المسـ ّ
ّ
ّ
د ارســة اســتعماالت هــذه األنـواع مــا يمكــن أن يســاهم فــي فهــم وتحديــد الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي النظــام
تمــت د ارســة الجانــب
البيئــي والمجتمــع المحلــي ،ويســاعد بالتالــي فــي وضــع خطــة إدارة مســتدامة لهــذه
ّ
المحميــةّ .
الوظيفــي للتنــوع النباتــي مــن خــال تســجيل الطـراز النبتــي ،وطـراز االنتشــار ،واالســتعماالت ل ــنحو  135نوعـاً
ـجلة إلــى
ـجالً علــى الســفوح األساسـ ّـية ،وفــي المجــاري
المائيــة المحيطــة بقلعــة الكهــف .تنتمــي األن ـواع المسـ ّ
ّ
مسـ ّ
نباتيــة وكانــت الفصيلــة الفوليــة  Fabaceaeأكثــر الفصائــل تمثيـاً إذ تمثّلــت ب ــنحو  17نوعـاً ،تلتهــا
ـة
ـ
ل
فصي
53
ّ
النجميــة  Asteraceaeب ــنحو  12نوعـاً ثــم الشــفوية  Lamiaceaeب ــنحو  11نوعـاً.
الفصيلــة
ّ
ـجلة على الســفوح المختلفة للموقع ســيادة األنواع العشــبية ( )Hبنســبة
النبتية لألنواع المسـ ّ
أظهرت د ارســة الطرز ّ
األرضيــة ( )Bبنســبة %11
 ،%52تلتهــا األن ـواع الشــجرية ( )Tبنســبة  ،%18ثــم األن ـواع الشــجيرّية ( )Sو
ّ
لـ ٍّ
أن طـراز االنتشــار بواســطة
ـكل منهمــا ،والمتســلقة ( )Lبنســبة  ،%7فــي حيــن أظهــرت د ارســة طــرز االنتشــار ّ
الحيوانات ( )Zoochoresكان األكثر حضو اًر على الســفوح المدروســة ( ،)%57تاله طراز االنتشــار بواســطة
الضغــط ( ،)%22( )Barochoresثــم االنتشــار بواســطة الريــاح(.)%21( )Anemochores
الطبيــة  56نوع ـاً ،وعــدد األن ـواع التزيينيــة  33نوع ـاً ،وعــدد األن ـواع
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،بلــغ عــدد األن ـواع
ّ
المستســاغة للرعــي  30نوعـاً ،وعــدد األنـواع المأكولــة  27نوعـاً فــي حيــن كان عــدد األنـواع الســامة  7أنـواع أي
مــا نســبته  % 4 ،18 ،20 ،21 ،37مــن المجمــوع الكلّــي لألن ـواع علــى التوالــي .يمكــن االســتفادة مــن نتائــج
الد ارســة بشـ ٍ
المحميــة.
ـكل تطبيقــي مــن خــال إدخالهــا فــي خطــة إدارة
هــذه ّ
ّ
تنوع حيوي نباتي .سورية.
الكلمات المفتاحية:
ّ
محمية الكهف ،طراز حيوي ،طراز انتشار ،تأثير السفحّ ،

بتنوع أشكالها ()Cardinale, et al., 2012؛
إن وجود الحياة هو أكثر ما يميِّز كوكب األرض ،وأكثر صفات هذه الحياة روعةً ُّ
وتفرداً َّإنما يتمثَّل ُّ
ّ
للســكن ِّ
بالنســبة للبشــر
فمزيــج أشــكال الحيــاة وتفاعالتهــا مــع بعضهــا البعــض ،ومــع البيئــة الماديــة ،هــو الــذي جعــل األرض صالح ـةً َّ
( ،)CBD, 2006التَّنـ ُّـوع الحيــويُّ ،إذن ،يحتضــن الحيــاة علــى األرض بكاملهــا ( .)IUCN, 1994تعتمــد الحضــارة البش ـريَّة وحيــاة
ـكل كامـ ٍـل علــى عـ ٍ
اإلنســان بشـ ٍ
ـدد كبيـ ٍـر مــن الكائنــات التــي نتشــارك معهــا هــذا الكوكــب ()Crane and Bateson, 2003؛ فلقــد
َّ
التقليديــة فــي شـتَّى أرجــاء العالــم .وعلــى
تطـ َّـورت الثقافــات البشـريَّة فــي كنــف البيئــة المحيطــة بهــا و َّأدت دو اًر محورَّيـاً فــي ارتقــاء المعرفــة
َّ
ٍ
َّ
الم َّ
ـوي عديــدة .وقــد تـ ّـم تحديــد
صنعــة مــن مـوارد تنـ ُّـوٍع حيـ ٍّ
مــدى التاريــخ كان اإلنســان يســتخلص الطعــام والـ َّـدواء وعــدداً كبيـ اًر مــن المنتجــات ُ
حوالــي  24خدمـةً ُّ
للنظــم َّ
البيئيــة ذات أثـ ٍـر مباشـ ٍـر علــى رفــاه اإلنســان (.)CBD, 2006
اتفاقيــة التنـ ّـوع الحيــوي فــي ريــودي جانيــرو عــام  ،1992عنــد
يعتبــر التنـ ّـوع الحيــوي مــن أكثــر المصطلحــات اســتعماالً بعــد التوقيــع علــى
ّ
انعقــاد مؤتمــر األمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة ،ويمكــن أن يتـ ّـم إدراك مفهــوم التنــوع الحيــوي مــن خــال تمييــز ثالثــة أشــكال منــه عنــد كل
مســتوى مــن المســتويات الحيويــة (مورثة-نوع-نظــام بيئــي) وهــي :التنــوع التركيبــي والتنــوع البنيــوي والتنــوع الوظيفــي .فعلــى المســتوى
النوعــي يكــون التنــوع التركيبــي هــو مجمــوع األن ـواع الموجــودة فــي مسـ ٍ
وتوزعهــا
توضــع هــذه األن ـواع ّ
معينــة فــي حيــن تمثّــل طريقــة ّ
ـاحة ّ
أمــا التنـ ّـوع الوظيفــي فيمثــل تنـ ّـوع الوظائــف والتفاعــات المختلفــة التــي تقــوم بهــا
فــي الفـراغ األفقــي والعمــودي مــا يدعــى بالتنـ ّـوع البنيــويّ ،
هــذه األنـواع فــي النظــام البيئــي (عبــاس وشــاطر.)2006 ،
Shater et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 166- 176. September 2018
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هامـاً فــي قيــام ُّ
تقدمهــا ُّ
النظــم َّ
النظــم َّ
البيئيــة
البيئيــة الســليمة تشـ ّكل أســاس رفاهيــة اإلنســان ،كمــا أن للتَّنـ ُّـوع الحيـ ِّ
إن الخدمــات التــي ّ
ّ
ـوي دو اًر ّ
ـي إلــى عـ ٍ
ِّ
َّ
ـدد كبيـ ٍـر مــن األنـواع لكــي يقــوم بوظائفــه المتعـ ِّـددة خــال أزمنـ ٍـة مختلفـ ٍـة وفــي مناطــق
ـ
ئ
البي
ـام
ـ
ظ
الن
ـاج
ـ
ت
يح
ـث
ـ
ي
ح
ـة،
ـ
البيئي
ـا
ـ
ه
بوظائف
ُّ
مختلفــة ( ،)Forest et al., 2011وقــد أورد َّ
ـوي ،ومنهــا توفيــر الغــذاء والم ـو ِّاد الخــام
نحــال ( )2002العديــد مــن فوائــد التنـ ُّـوع الحيـ ِّ
للصناعــة إضافـةً للمـو ِّاد ِّ
الطبَِّّيــة والعطرَّيــة ،وتوفيــر قاعـ ٍ
ـي لألنـواع ،امتصــاص  CO2مــن الجـ ِّـو بوســاطة الكتلــة َّ
الحيــة
ِّ
ـدة للتَّحســين الو ارثـ ِّ
ـي.
ـ
م
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و
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ـ
م
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و
ـي
ـ
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ـاخ
ـ
ن
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ـ
ت
و
ـا،
ـ
ه
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ـي
ـ
ف
ـاهمة
ـ
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و
ـات
ـ
ث
الملو
ـاص
ـ
ص
امت
و
اء،
ر
ـ
ض
الخ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يعــرف  )Blondel and Aronson (1995عمــل النظــام البيئــي بأنــه محصلــة للتفاعــات الحيويــة بيــن األنـواع حســب خصائصهــا
الحياتيــة ( )Life Featuresالمختلفــة وبيــن بيئتهــا ،ومــن أهــم الخصائــص الحياتيــة المســتخدمة فــي تقييــم التنــوع الوظيفــي هــي
الخصائــص الفيزيولوجيــة ،المورفولوجيــة والفينولوجيــة ( )Violle et al., 2007مثــل :شــكل النمــو ،االرتفــاع الممكــن ،فينولوجيــا
األوراق ،كتلــة البــذور ،ط ـراز االنتشــار وكثافــة الخشــب ،وهــي مســتخدمة بشـ ٍ
ـكل كبيــر وســهلة القيــاس ويمكــن أن تشــير إلــى وظائــف
بيئيــة هامــة .إن الفهــم الكامــل للنظــم البيئيــة والمناظــر الطبيعيــة يجــب أن يســتند علــى تحليــل وظيفتهــا (،)Amaretta et al., 2017
وتعكــس الخصائــص الحياتيــة لألنـواع الــدور الوظيفــي الــذي تقــوم بــه فــي النظــام البيئــي .مــن ناحيــة أخــرى ،تتطــور الخصائــص الحياتيــة
كنتيجــة لتطــور النبــات وتكيفــه مــع الموائــل المختلفــة ولذلــك فإنهــا تعكــس عمليــات التطــور فــي المجتمعــات النباتيــة كاســتجابة للعوامــل
البيئيــة (.)Hintze et al., 2013
دأبــت الد ارســات المتعلقــة بالتنــوع الحيــوي ولفتـرة طويلــة مــن الزمــن علــى د ارســة هــذا التنــوع مــن الناحيــة الكميــة عــن طريــق دالئــل مختلفــة
تعتمــد علــى عــدد األن ـواع أو تغطيتهــا ،دون التوقــف عنــد خصائــص هــذه األن ـواع ومــا تؤديــه مــن دور فــي ســير عمــل النظــام البيئــي،
ـتوى
ولكــن الكثيــر مــن الد ارســات الحديثــة تؤكــد علــى اعتبــار الجانــب الوظيفــي عنــد د ارســة التنــوع الحيــوي حيــث يعكــس الغنــى النوعــي مسـ ً
واحــداً فقــط مــن المنظومــة البيولوجيــة ،فــي حيــن أن الغنــى الوظيفــي يعكــس عــدة مســتويات ،ويعــد بالتالــي أكثــر أهميـةً مــن غنــى األنـواع
( ،)Wacker et al., 2009وقــد نشــأ فــرع كامــل مــن العلــوم البيئيــة يعنــى بهـ ــذا الجـ ــانب ســمي بعلــم البيئــة الوظيفيــة Functional
 Ecologyويبحــث بشـ ٍ
ـكل محــدد فــي الوظائــف التــي تقــوم بهــا األنـواع المختلفــة فــي النظــام البيئــي ،كمــا يســمح بتطويــر أفــكار علــى
الحــدود بيــن عــدة اختصاصــات مثــل :علــم البيئــة ،علــم الو ارثــة ،علــم األحيــاء التطــوري ،علــم األرصــاد الجويــة ،وحقــول مماثلــة مثــل
تخطيــط المــدن ()Calow, 1987
محميــة الكهــف (محافظــة طرطــوس) مــن أواخــر المحميــات التــي تــم إعالنهــا فــي ســورية وذلــك لحمايــة منطقــة طبيعيــة تبــدو متمي ـزة
بأنواعهــا ونظمهــا البيئيــة ومناظرهــا الطبيعيــة نتيجــة للتقدي ـرات والتقاريــر األوليــة التــي تــم إعــان المحميــة علــى أساســها .إن الخطــوة
األولــى فــي صــون التنــوع الحيــوي فــي هــذه المحميــة هــي تقييــم هــذا التنــوع بشــكل دقيــق بأشــكاله المختلفــة (تركيبــي ،بنيــوي ،وظيفــي).
مــن ناحيــة أخــرى ،يطلــب مــن البيئييــن اليــوم أن يدرسـوا ويحــددوا االســتعماالت المختلفــة للنبــت ومــا يقدمــه النظــام البيئيــي مــن خدمــات
مختلفــة للمجتمــع ،كمــا أن العامــل األكثــر أهميــة فــي الصــون الناجــح للموائــل البيئيــة هــو مقاربــة النظــام البيئــي مــن ناحيــة الخدمــات التــي
يقدمهــا مــن خــال تحديــد المجتمعــات النباتيــة األكثــر مســاهمة فــي رفاهيــة المجتمــع المحلــي (.)Ouédrago et al., 2014
ـوي النباتــي فــي محميــة الكهــف فــي منطقــة الشــيخ بــدر (محافظــة طرطــوس) مــن الناحيــة
يهــدف هــذا البحــث إلــى د ارســة التَّنـ ُّـوع الحيـ ِّ
الوظيفيــة مــن خــال بعــض الخصائــص الحياتيــة لألنـواع النباتيــة المســجلة فــي المحميــة ،كالطـراز النبتــي وطـراز االنتشــار ،إضافـةً إلــى
د ارســة اســتعماالت هــذه األن ـواع مــا يســاهم فــي فهــم وتحديــد الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي النظــام البيئــي وفــي المجتمــع المحلــي
وبالتالــي فــي مســاعدة إدارة المحميــة فــي وضــع خطــة إدارة مســتدامة لهــذه المحميــة.
مو ُّ
اد البحث وطرائقه:
الدراسة:
 -1موقع ِّ
بيئيــة تابعـةٌ إدارّيـاً لمحافظــة طرطــوس ،أ ِ
ـت ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ي /129ت
ار
ز
ـو
ـ
ل
ا
ار
ر
ـ
ق
بال
ـت
ـ
ن
ُعل
ـة
ـ
اجي
ر
ح
ـة
ـ
محمي
ـي
ـ
ه
و
ـف،
ـ
ه
الك
ـة
ـ
محمي
ـع
ـ
ق
مو
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
س
الد ار
أجرَيـ ْ
ّ
ـمال شـرقي مدينــة طرطــوس بحوالــي  50كــم ،وتبعــد عــن مدينــة َّ
الشــيخ بــدر  14كــم (الشــكل .)1يقــع
تاريــخ  28آذار .2012 ،وتقــع شـ َ
ي فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن المحميــة علــى هضبــة صخريــة ،ويعــد هــذا البنــاء معلمـاً تار َّ
يخيـاً هامـاً بالرغــم مــن
ـاء القلعــة األثــر ُّ
بنـ ُ
نــدرة الم ارجــع التاريخيــة التــي تشــير الــى القلعــة.
ـإن شــهر آب هــو
ـ
ف
()1991-1959
ة
ر
ـ
ت
الف
ـال
ـ
خ
ـع)
ـ
ق
للمو
ـة
ـ
ط
مح
ـرب
ـ
ق
(أ
ـوس
ـ
م
القد
ـة
ـ
ط
لمح
ـطي وحســب البيانــات المناخيــة
المنــاخ متوسـ ٌّ
ّ
أحــر شــهور الســنة ،وكانــون الثانــي أبــرد األشــهر ،وبلــغ المتوســط الســنوي لدرجــة الحـ اررة  14.4درجــة مئويــة ،كمــا بلــغ معـ ّـدل الهطــول
ـدار َّ
يتميــز الموقــع بتضاريــس متباينــة َّ
بالشــكل ،واالنحـ ِ
الشــديد
ـنوياً بتــوزع غيــر منتظــمّ .
المطــري الســنوي خــال نفــس الفتـرة  1290ملــم سـ ّ
ِ
ـوي
فــي بعــض المناطــقُّ .
ـي الغابـ ِّ
الصخــور كلسـ َّـيةٌ قاســية متشــققة ومغطــاة بتربــة حمـراء متوســطيَّة ،تتطـ ّـور تحــت ظــروف الغطــاء النباتـ ِّ
البنيــة المتوســطيَّة ،)pH=8( ،فقيـرةٌ بــاآلزوت وتحتــوي علــى آثـ ٍ
وعوامـ ِـل المنــاخ والطُّبوغرافيــا إلــى تــرب الغابــة َّ
ـار مــن كربونــات الكالســيوم،
ملوحتهــا خفيفــة (دائـرة حـراج طرطــوس.)2013 ،
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الدائمــة الجريــان ،ويجــري فــي الـوادي المحيـ ِ
الطبيعيــة الموســميَّة و َّ
َّ
المحميــة َّ
َّ
ـميين (شــمال
غنيـاً بالينابيــع
يعـ ٌّـد موقــع
ـط بالقلعــة نهريــن موسـ ّ
الد ارســة علــى الهضبــة التــي تقــع عليهــا القلعــة متخذيــن مــن الوديــان التــي تحيــط
ـتاء ويجفّــان صيفـاً .اقتصــرت ّ
وجنــوب القلعــة) يجريــان شـ ً
بهــذه الهضبــة مــن الشــمال والغــرب والجنــوب حــدوداً طبيعيــة وهــي مــا يمكــن أن تكــون نـواة المحميــة بعــد االنتهــاء مــن ترســيم حدودهــا
(الشــكل  .)1تبلــغ مســاحة الموقــع المــدروس ( )86هكتــار ويرتفــع حوالــي  500م عــن ســطح البحــر بالمتوســط.

 -2جمع البيانات:

الشكل  .1موقع محمية الكهف (الجزء المدروس باللون األحمر).

 -2-1الكشوف النباتيَّة:
النباتية في الموقع باستخدام ثالث طرائق من االعتيان:
تم إجراء الكشوف
ّ
ّ
أ -طريقـ ِـة الخـ ِّ
تمــت د ارســة النبــت بهــذه الطريقــة علــى ثالثــة
:
)Ellenberg
and
Muller-Dombios,
(1974
ـرض:
ـ
ت
المع
ـط
ّ
خطــوط معترضــة رئيســة تختــرق ٍّ
كل مــن الســفح الشــمالي والغربــي والجنوبــي لموقــع القلعــة بحيــث تتبــع هــذه الخطــوط الـ ُّـدروب
المفتوحــة ،ولــم يؤخــذ الســفح الشـرقي لغيابــه تقريبـاً بســبب شــكل الهضبــة الــذي يقتــرب مــن شــكل مثلــث أرســه فــي الجهــة الشـرقية.
تـ ّـم مـ ّـد  5خطــوط ثانويــة طــول كل منهــا  250م علــى كل خــط مــن الخطــوط الرئيســة علــى الســفحين الشــمالي والجنوبــي
و 4خطــوط ثانويــة علــى الســفح الغربــي .يتكـ ّـون الخــط الثانــوي الواحــد مــن  5قطــع طــول كل منهــا  50متـ اًر بحيــث يــدرس النبــت فــي
قطعــة ( 50م) ثــم تتــرك قطعــة ( 50م) كفاصــل وهكــذا ،وبالتالــي تصبــح المســافة المدروســة علــى كل خــط ثانــوي  150م.
المائيــة :تـ ّـم مســح المجــرى المائــي الموجــود شــمال القلعــة (بطــول حوالــي  1.5كــم) والمجــرى
ب -الكشــوف النباتيــة فــي المجــاري
ّ
المائــي جنوبهــا (بطــول حوالــي  1كــم) إو�عــداد قائمــة (وجود-غيــاب) وتــم تك ـرار المســح عــدة م ـرات وفــي فصــول مختلفــة.
ـجل فــي الخطــوط المعترضــة علــى الســفوح ،أو فــي
ج -التســجيالت العرضيــة :وهــي تســجيل (وجود-غيــاب) لألن ـواع التــي لــم تسـ ّ
وتمــت مصادفتهــا خــال الج ـوالت المتعــددة فــي أنحــاء الموقــع.
المجرييــن المائييــن المدروســين ّ
تـ ّـم التعــرف علــى األنـواع وتصنيفهــا باالعتمــاد علــى الفلــو ار الحديثــة لســورية ولبنــان ( )Mouterde, 1966, 1970, 1980مــع
االســتعانة ببعــض الم ارجــع المســاعدة مثــل ( )Tohme and Tohme, 2007و(و ازرة الدولــة لشــؤون البيئــة.)2001 ،
الحياتية:
 -2-2الخصائص
ّ
البيئيــة الدقيقــة علــى تســجيل خصائــص الحيــاة ( )Life Featuresلــك ّل نــوع مــن قبــل الباحــث مباشـرة علــى أرض
تعتمــد ّ
الد ارســات ّ
الد ارســات فــي معرفــة
أن مــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد كبيــر ووقــت طويــل ّأدى إلــى اعتمــاد أغلــب ّ
الواقــع أثنــاء إجـراء ّ
الد ارســة ،غيــر ّ
ٍ
الحياتيــة اآلتيــة:
ـص
ـ
ئ
الخصا
ـة
ـ
س
ر
ا
د
ـت
ـ
تم
ى،
ـر
ـ
خ
أل
ـة
ـ
ق
منط
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
اختالف
ـة
ـ
إلمكاني
ـة
ـ
ق
الد
ـي
ـ
توخ
ـرط
ـ
ش
ـع،
ـ
ج
ر
ا
الم
هــذه الخصائــص علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
النبتيــة :تـ ّـم اعتمــاد الطــرز التاليــة (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي - 2009 ،أ) :شــجري ( ،)Tشــجيري ( ،)Sبصلــي
الطــرز
ّ
( ،)Bمتســلق ( ،)Lعشــبي متخشــب ( ،)Hعشــبي نجيلــي ( .)Gتـ ّـم االعتمــاد فــي تســجيل هــذه الطــرز علــى الفلــو ار الجديــدة لســورية
ولبنــان (.)Mouterde, 1966, 1970, 1980
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النباتيــة عنصـ اًر هامـاً فــي فهــم ديناميكيــة المجتمعــات والمناظــر الطبيعيــة (Debussche and
طــرز االنتشــارُ :يعتبــر انتشــار األنـواع
ّ
التفصيلية النتشار البذور في النظم البيئية المتدهورة يساعد
أن تحديد وفهم الخصائص
ّ
 ،)Lepart, 1992; Medail, 1996كما ّ
فــي تطويــر المعرفــة ويســاعد بشـ ٍ
فعــال فــي إجـراءات ترميــم إو�عــادة تأهيــل هــذه النظــم (.)Rodriguez et al., 2017
ـكل ّ
ـجلة باالعتمــاد علــى قاعــدة بيانــات )Julve, 1998( BaseFlore
تـ ّـم فــي هــذه ّ
الد ارســة تحديــد طــرز االنتشــار لألن ـواع المسـ ّ
تصنــف األن ـواع النباتيــة وفق ـاً
واســتكمال البيانــات لألن ـواع غيــر الموجــودة فــي القاعــدة باســتخدام نفــس الم ارجــع المســتخدمة فيهــاّ .
لقاعــدة البيانــات التــي تـ ّـم العمــل عليهــا بحســب العامــل األساســي الــذي يضمــن انتشــارها ،وقــد اعتمدنــا الطــرز التاليــة:
االنتشــار بواســطة اله ـواء  ، Anemochoresاالنتشــار بواســطة الضغــط  ، Barochoresاالنتشــار الذاتــي ، Autochores
ميزنــا ضمنــه تحــت الطــرز
االنتشــار بواســطة المــاء  ،Hydrochoreوأخيـ اًر االنتشــار بواســطة الحيوانــات  Zoochoresوالــذي ّ
التاليــة :االنتشــار بواســطة الحي ـوان مــن الخــارج  ،Epizoochoreاالنتشــار بواســطة الحي ـوان مــن الداخــل ،Endozoochore
النباتات ذات مواد التكاثر الشــحمية (تنتشــر بواســطة النمل)  Myrmecochorousوأخي اًر االنتشــار بواســطة الحيوان بشـ ٍ
ـكل غير
مباشــر (األنـواع المخزنــة مــن قبــل الحيـوان)  .Dyszoochoreتـ ًـم اســتبدال ك ّل نــوع فــي قائمــة األنـواع بطـ ارزه الحيــوي ،وطـراز
االنتشــار المالئــم ،ومــن ثــم القيــام بالتحاليــل المناســبة.
 -2-3دراسة استعماالت األنواع:
تم تســجيل االســتعماالت
تم حصرها في موقع ّ
الد ارســة (ســفوح ومجاري مائية وتســجيالت عرضية) ّ
اعتبا اًر من قائمة األنواع التي ّ
التاليــة لهــذه األن ـواع :األن ـواع المأكولــة (نيئــة أو مطبوخــة) ،األن ـواع المستســاغة للرعــي ،األن ـواع المســتخدمة فــي الزينــة ،األن ـواع
المحليــة فــي تحديــد هــذه االســتعماالت (جبــر1987 ،؛
الســامة ،األنـواع الطبيــة والعطريــة .تــم االعتمــاد علــى الم ارجــع وعلــى المعرفــة
ّ
سنكري1987 ،؛ المنظمة العربية للتنمية الزراعية1988 ،؛ العودات ولحام1994 ،؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 2009 ،أ و ب)؛
أكســاد2012 ،؛ المحمود وشــاطر ،2013 ،الشــيخ وآخرون.)2017 ،
النتائج والمناقشة:
النباتية:
تنوع الفصائل
ّ
ّ -1
ـجلة إلــى  53فصيلــة نباتيــة وكانــت الفصيلــة الفوليــة  Fabaceaeأكثــر الفصائــل تمثيـاً إذ تمثلــت ب ــنحو  17نوعـ ًا
ـ
س
الم
اع
و
ـ
ن
األ
تنتمــي
ّ
تلتهــا الفصيلــة النجميــة  Asteraceaeب ــنحو  12نوعـاً ثــم الشــفوية  Lamiaceaeب ــحوالي  11نوعـاً وكان عــدد الفصائــل الممثلــة بنــوع
واحــد فقــط  29فصيلــة .يعكــس العــدد المرتفــع ألن ـواع الفصيلــة الفوليــة دو اًر وظيفي ـاً هام ـاً تقــوم بــه هــذه األن ـواع فــي ســير عمــل النظــام
البيئــي ،مــن خــال دورهــا فــي دورة اآلزوت والتغذيــة اآلزوتيــة (.)Whittington et al., 2012
 -2التنوع الوظيفي للنبت على السفوح المدروسة:
النبتيــة :أظهــرت د ارســة الطــرز النبتيــة لألن ـواع المســجلة علــى الســفوح المدروســة للموقــع ،ســيادة األن ـواع العشــبية ( )Hبنســبة
الطــرز
ّ
 ،%52تلتهــا األنـواع الشــجرية ( )Tبنســبة  ،%18ثــم األنـواع الشــجيرية ( )Sواألرضيــة ( )Bبنســبة  %11لــكل منهمــا ،والمتســلقة ()L
بنســبة ( %7الشــكل  .)2تـ ّـم اســتبعاد األنـواع العشــبية النجيليــة مــن التحليــل القتصــار عددهــا علــى ثالثــة لــم يتــم التمكــن مــن تمييزهــا إال
علــى مســتوى الفصيلــة ولــم يســمح عددهــا القليــل بإجـراء التحليــل االحصائــي عليهــا.
( )Tشــجري،
( )Sشــجيري،
( )Bبصلــي،
( )Lمتســلق،
( )Hعشــبي،
( )Gنجيلــي

الشكل  .2الغنى النوعي في الخطوط المعترضة على السفوح المدروسة.
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يمثــل الموقــع المــدروس فــي نســب طــرزه النبتيــة األوســاط الحراجيــة بشـ ٍ
ـكل واضــح ،ويتشــابه مــع كثيــر مــن المواقــع الحراجيــة فــي الســاحل
ـجرة مــن الصنوبــر البروتــي فــي منطقــة
اجيــة
طبيعيــة ومشـ ّ
ّ
الســوري ،فقــد أظهــرت د ارســة قامــت بهــا فضــة ( )2011فــي مجموعــات حر ّ
القرداحــة فــي محافظــة الالذقيــة ،تشــابه نســب الطــرز المختلفــة بشــكل عــام ،وكذلــك فــي د ارســة قــام بهــا شــاطر ( )2013فــي  59موقعـاً
وخاصـةً بالنســبة لألبصــال
موزعـاً فــي غابــات الصنوبــر البروتــي علــى امتــداد الســاحل الســوري ،تقــارب كبيــر فــي نســب الطــرز المختلفــة
ّ
والشــجيرات مــع الموقــع المــدروس.
أن ط ـراز االنتشــار بواســطة الحيوانــات ( )Zoochoresكان هــو الط ـراز األكثــر حضــو اًر إذ ش ـ ّكل
طــرز االنتشــار :أظهــرت النتائــج ّ
 %57مــن مجمــوع األنـواع المســجلة علــى الســفوح ،تــاه طـراز االنتشــار بواســطة الضغــط ( )Barochoresبنســبة  %22مــن مجمــوع
األن ـواع ،ثــم االنتقــال بواســطة الريــاح( )Anemochoresبنســبة ( %21الشــكل .)3

( )Zoochoresاالنتشار بواسطة الحيوانات،
( )Barochoresاالنتشار بواسطة الضغط،
( )Anemochoresاالنتقال بواسطة الرياح.

الشكل  .3طرز االنتشار ونسبها على السفوح المدروسة.

طبيعيــة فــي موقــع صنوبــر جبلــة ،لوحــظ
مدخلــة وأخــرى
ـجرة بأن ـو ٍ
اع َ
ّ
اجيــة مشـ ّ
فــي د ارســة أج ارهــا شــاطر ( )2008فــي مجموعــات حر ّ
اقتـراب موقعنــا المــدروس فــي نســب الطــرز المختلفــة ،فيــه مــن المجموعــات الحراجيــة الطبيعيــة أكثــر مــن المواقــع المشــجرة .حيــث كانــت
نســبة األن ـواع المنتقلــة بواســطة الحيوانــات  ،%60 Zoochoresواألن ـواع المنتقلــة بواســطة الضغــط  ،%22 Barochoresوتلــك
المنتقلــة بواســطة الريــاح  %13 Anemochoresفــي الموقــع الطبيعــي ،فــي حيــن كانــت  28 ،51و  %19لنفــس الطــرز علــى التوالــي
فــي الموقــع المشــجر.
أظهــر تحليــل ط ـراز االنتشــار بواســطة الحيوانــات إلــى طــرزه الثانويــة ،ســيادة األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان مــن الداخــل
 endozochoresبنســبة  ،%58تلتهــا األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان مــن الخــارج  epizoochoresبنســبة  ،%33ثــم األن ـواع
ٍ
بشكل غير مباشر dyszoochores
المنتشرة بواسطة النمل  myrmechoresبنسبة  ،%8وأخي اًر األنواع المنتشرة بواسطة الحيوان
بنســبة ( %6الشــكل .)4
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الشكل  :4األنواع المنتشرة بواسطة الحيوان  Zoochoresونسبها على السفوح المدروسة.
حيــث endozochores :األنـواع المنتشــرة بواســطة الحيـوان مــن الداخــل epizoochores ،األنـواع المنتشــرة بواســطة الحيـوان مــن الخــارج Myrmechores ،األنـواع
المنتشــرة بواســطة النمــل dyszoochores ،األنـواع المنتشــرة بواســطة الحيـوان بشــكل غيــر مباشــر

يعكــس ارتفــاع نســبة األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان مــن الداخــل  endozochoresوتلــك التــي تنتقــل بواســطة الحي ـوان بشـ ٍ
ـكل
وظيفي ـاً فــي النظــام البيئــي ،حيــث ترتبــط بوجــود الطيــور والثدييــات الصغي ـرة بشـ ٍ
ـكل خــاص
غيــر مباشــر  dyszoochoresتطـ ّـو اًر
ّ
الوظيفيــة كالمجموعــات
ـة
ـ
ي
الناح
ـن
ـ
م
ر
ا
ـو
ـ
ط
ت
ل
ـ
ق
أ
ـة
ـ
بيئي
ـم
ـ
ظ
ن
ـي
ـ
ف
ـبها
ـ
س
ن
ـع
ـ
م
اع
و
ـ
ن
األ
ـذه
ـ
ه
ـب
ـ
س
ن
ـة
( .)Shater, 2001تؤ ّكــد ذلــك مقارنـ
ّ ًّ
ّ
ّ
طبيعيــة ومدخلــة فــي صنوبــر
اجيــة
ّ
ـجرة بأن ـواع حر ّ
اجيــة مشـ ّ
اجيــة المشــجرة .حيــث ّبينــت د ارســة لطــرز االنتشــار فــي مجموعــات حر ّ
الحر ّ
جبلــة ،ســيادة األن ـواع المنتقلــة بواســطة الحي ـوان مــن الخــارج  ،)%79( epizoochoresعلــى حســاب األن ـواع المنتقلــة مــن الداخــل
الد ارســة تمامـاً (.)%8
 ،)%13( endozochoresوكانــت نســبة األنـواع المنتقلــة بواســطة النمــل  myrmecochoresكمــا فــي هــذه ّ
فــي حيــن اختفــت األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان بشـ ٍ
ـكل غيــر مباشــر  dyszoochoresفــي تلــك المجموعــات (شــاطر.)2008 ،
تقدمهــا بالعمــر،
حســب  ،)2016( Moszkowiczتختلــف نســبة طــرز االنتشــار فــي األوســاط الحراجيــة بتطـ ّـور هــذه األوســاط مــع ّ
تقدمــت فــي العمــر
بحيــث تنتظــم الطــرز بالشــكل التالــي كلمــا ّ
anemochores > myrmechores > endozoochores > epizoochores > barochores> autochores
أن األنواع المنتقلة بواسطة الهواء  anemochoresأو بواسطة الحيوان من الخارج epizoochores
وجد (ّ Zerbo et al., (2017
تكــون مرتبطــة بشـ ٍ
المناخيــة والموئــل ،بينمــا ترتبــط األنـواع المنتقلــة بواســطة الحيـوان
ـكل كبيــر بالمناطــق الريفيــة مســتقلةً عــن الظــروف
ّ
ٍ
من الداخل  endozoochoresأو بشــكل غير مباشــر  dyszoochoresبظروف الموئل.
 -3التنوع النباتي في مجاري المياه:
كان الطراز ( )Hهو الطراز النبتي الســائد في المجريين المائيين الشــمالي والجنوبي بنســبة  %31لكل منهما ،وكانت نســبة الشــجيرات
( )Sفــي المجــرى الجنوبــي  22%أكبــر مــن نســبتها فــي المجــرى الشــمالي الــذي بلغــت فيــه  ،%13وكانــت نســبة األشــجار ( )Tفــي
المجــرى الشــمالي ( )31%أكبــر مــن نســبتها فــي المجــرى الجنوبــي ( ،)%22كمــا كانــت نســبة األبصــال ( )Bفــي المجــرى الشــمالي
( )%16أكبــر مــن نســبتها فــي الســفح الجنوبــي ( ،)%13فــي حيــن كانــت نســبة المتســلقات ( )Lفــي المجــرى الجنوبــي ( )%11أكبــر
مــن نســبتها فــي المجــرى الشــمالي (( )%9الشــكل .)5
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،تفـ ّـوق المجــرى الجنوبــي علــى المجــرى الشــمالي فــي نســبة األن ـواع المنتقلــة بواســطة الحيوانــات ()Zoochores
( %60فــي المجــرى الجنوبــي و  %47فــي المجــرى الشــمالي) ،وتلــك المنتقلــة بواســطة الضغــط ( %20( )Barochoresفــي المجــرى
الجنوبــي و  %13فــي المجــرى الشــمالي) وهــي أن ـواع شــجيرّية فــي أغلبهــا ،فــي حيــن تفـ ّـوق المجــرى الشــمالي علــى المجــرى الجنوبــي
فــي نســبة األنـواع المنتقلــة بواســطة الريــاح ( %25( )Anemochoresفــي المجــرى الشــمالي و  %11فــي المجــرى الجنوبــي) ،وتلــك
المنتقلــة ذاتي ـاً  %16( ))Autochoresفــي المجــرى الشــمالي و  %9فــي المجــرى الجنوبــي) وهــي مــن الس ـراخس بشـ ٍ
ـكل أساســي
(الشــكل .)6
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حيث )T( :شجري )S( ،شجيري )B( ،بصلي )L( ،متسلق )H( ،عشبي )G( ،نجيلي
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الشكل  .6طرز االنتشار في المجاري المائية.
حيث )serohcooZ( :االنتشار بواسطة الحيوانات،
( )serohcoraBاالنتشار بواسطة الضغط،
( )serohcomenAاالنتقال بواسطة الرياح.

أظهــرت مقارنــة الطــرز الثانويــة لط ـراز االنتشــار بواســطة الحيوانــات ســيادة األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان مــن الداخــل
 endozoochoresبنســبة ( )%73فــي المجــرى الشــمالي و( )%67فــي المجــرى الجنوبــي ،تلتهــا األن ـواع المنتش ـرة بواســطة الحي ـوان
مــن الخــارج  epizoochoresبنســبة ( )%22فــي المجــرى الجنوبــي و ( )%20فــي المجــرى الشــمالي ،وكانــت نســبة األنـواع المخزنــة
من قبل الحيوان  )%7( dyszoochoresفي كال المجريين في حين كانت نســبة األنواع المنتشـرة بواســطة النمل Myrmechores
فــي المجــرى الجنوبــي ( )%4وغابــت تمام ـاً فــي المجــرى الشــمالي (الشــكل .)7

الشكل  .7طرز االنتشار في المجاري المائية.
حيــث endo :األنـواع المنتشــرة بواســطة الحيـوان مــن الداخــل epi ،األنـواع المنتشــرة بواســطة الحيـوان مــن الخــارج Myrm ،األنـواع المنتشــرة بواســطة النمــل dys ،األنـواع
المنتشــرة بواســطة الحيوان بشــكل غير مباشــر
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 -3المشاهدات العرضية (التسجيل بالمصادفة):
كانت األنواع العشــبية  Hهي األنواع الســائدة من بين األنواع المســجلة بالصدفة ،تلتها األبصال  Bبنســبة  %19في حين تمثلت النباتات
النجيلية  Gوالشجيرية  Sوالشجرية  Tبنسبة  %5لكل منها (الشكل  .)8من ناحية أخرى ،سادت األنواع المنتقلة بواسطة الحيوانات بنسبة
 ،%37تلتهــا األنـواع المنتشـرة بواســطة الضغــط بنســبة  ،%31ثــم األنـواع المنتشـرة بواســطة الهـواء بنســبة  ،%29فــي حيــن ظهــرت األنـواع
المنتقلة بواسطة الماء ممثلة بالنوع ( Helosciadium nodiflorumالشكل .)9
يوافق الوجود القليل لألنواع المنتشـرة ذاتياً على مســتوى الموقع ما وجده ( Guitián & Sanchez, (1992حيث وجد هذان الباحثان
بأن األنواع ذاتية االنتشار تمثل  4.3إلى  %11.3من األنواع في عدة أشكال من الجماعات النباتية (غابة ،حواشي ،دغل ،جماعات
أن هذه األنواع تكون نادرةً عادة في مختلف الجماعات.
محبة للنترات) .لقد أشــار ( Zebro et al., )2017أيضاً إلى ّ

الشكل  .8الطرز النبتية لألنواع المسجلة بالصدفة
(المشاهدات العرضية)

حيث (T) :شجري (S( ،شجيري (B) ،بصلي (L) ،متسلق (H) ،عشبي (G) ،نجيلي

الشكل  .9طرز االنتشار لألنواع المسجلة بالصدفة
(المشاهدات العرضية)
حيث (Zoochores) :االنتشار بواسطة الحيوانات،
) (Barochoresاالنتشار بواسطة الضغط،
) (Anemochoresاالنتقال بواسطة الرياح،
) (Hydrochoresاالنتقال بواسطة الماء.

 -4دراسة استعماالت النبت:
أن عــدد األنـواع الطبيــة  56نوعـاً وعــدد األنـواع التزيينيــة  33نوعـاً وعــدد األنـواع المستســاغة للرعــي  30نوعـاً ،وعــدد
أظهــرت ّ
الد ارســة ّ
األنـواع المأكولــة  27نوعـاً فــي حيــن كان عــدد األنـواع الســامة  7أنـواع أي مــا نســبته  % 4 ،18 ،20 ،21 ،37مــن المجمــوع الكلــي
لألنـواع ( 135نوعـاً) علــى التوالــي (الشــكل .)10

الشكل  .10استعماالت األنواع في الموقع المدروسة.
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تظهــر مقارنــة نتائــج اســتعماالت النبــت فــي الموقــع المــدروس مــع الد ارســات المماثلــة فــي مواقــع أخــرى قريبــة (شــاطر )2013 ،تشــابه
ـجلت
عــدد األنـواع فــي أغلــب االســتعماالت مــع عددهــا فــي الغابــات الصنوبريــة فــي الســاحل الســوري باســتثناء األنـواع الرعويــة التــي سـ ّ
أن مقارنــة اســتعماالت
عــدد أقــل فــي هــذه ّ
الد ارســة بســبب ّ
كميــة اإلضــاءة القليلــة فــي الموقــع المــدروس مقارنــة بالغابــات الصنوبريــة .كمــا ّ
النبــت فــي الموقــع المــدروس مــع محميــة أبــو قبيــس تبيــن احتـواء الموقعيــن علــى نســب متشــابهة مــن األنـواع الرعويــة والســامة ،فــي حيــن
تــزداد نســبة األنـواع المأكولــة والطبيــة والتزيينيــة فــي هــذه الد ارســة بشــكل ملحــوظ (المحمــود و شــاطر.)2013 ،
االستنتاجات:
النبتيــة أم مــن حيــث طــرز االنتشــار ،وكان التنـ ّـوع
اء مــن حيــث الطــرز ّ
يتمتّــع الموقــع المــدروس كنظــام بيئــي بتنـ ّـوع وظيفــي ممتــاز سـو ً
الوظيفــي علــى الســفح الشــمالي أفضــل منــه علــى الســفوح األخــرى.
المحميــة بشـ ٍ
ـكل كبيــر (أنـواع طبيــة وعطريــة ،أنـواع مأكولــة ،أنـواع رعويــة ،أنـواع تزيينيــة) ،وكانــت نســبة
تتنـ ّـوع اســتعماالت النبــت فــي
ّ
المحميــة الفتــة.
األنـواع الطبيــة فــي
ّ
التوصيات:
للمحميــة وفــي وضــع مؤشـرات لمراقبــة النبــت خــال الزمــن ،وبالتالــي
الوظيفيــة للنبــت فــي وضــع خطــة إدارة
الد ارســة
االســتفادة مــن نتائــج ّ
ّ
ّ
تقييــم اســتقرار الموقــع كنظــام بيئــي متكامــل.
االستفادة من استعماالت النبت المتنوعة في تنمية المجتمع المحلي.
متابعة دراسة التنوع الوظيفي في باقي أجزاء المحمية.
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Abstract
The aim of this study was to study the plant species diversity at Al-Kahaf protected
area in A-Sheikh Badr region, Tartous governorate, in terms of functional
characteristics of the recorded plant species, its uses. The results can contribute
in understanding, and determining the role of those plant species for ecosystem
function and local community and help in the management of this protected area.
Plant species diversity was studied on three versants; using the intercepted line
method; and in the watercourses surrounding Al Kahaf castle. Additional surveys
have also been conducted over the whole site. Life forms, dispersal types, and the
uses of these species were recorded. The recorded species belong to 53 plant family.
Fabaceae was the most represented family (17 species), followed by Asteraceae
(12 species), and Lamiaceae (11 species). The number of families represented by
one species was 29 species. The dominance life form on different slopes of the
studied site was herbs (H) of 52%, followed by trees (T) 18%, shrub (S) and bulbs
(B) of 11% for each, and liants (L) of 7%. The zoochores were the most present
dispersal type on the studied versants of (57%), followed by barochores (22%), then
anemochores (21%). On the other hand, the study recorded 56 medicinal species,
33 were ornamental species, 30 were grazing species, and 27 were edible species,
while the number of poisonous species was 7 species, representing 37, 21, 20, 18
and 4% of the total number of species respectively. The results of this study can be
incorporated into the management plan of the protected area.
Key Words: Al Kahaf reserve, Life form, Dispersal type, Slope effect, Plant
biodiversity, Syria.
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