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في )سورية(  بة خريبات القمعة )جبل األربعين( في محافظة الالذقيةغاحريق  تأثير 
 التنوع الحيوي النباتي 

 
 (1) كامل غدير، (2) عمي ثابت، (1) وفاء رجب، (1⃰) كامل خميل

 المعهد العالي لبحوث البيئة، جامعة تشريف، الالذقية، سورية.(: قسـ الوقاية البيئية، 1)
 (: قسـ الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة، كمية الزراعة، جامعة حمب.2)
 (d.kamelkhalil@tishreen.edu.sy الباحث: كامؿ خميؿ كامؿ خميؿ. البريد االلكتروني:  لممراسمة:)*   

 01/09/2020تاريخ القبول:    29/06/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
-ال رداحػػةالتابعػػة لمنط ػػة  )جبػػؿ ابربعػػيف( تمػػت دراسػػة التنػػوع الحيػػوي النبػػاتي يػػي اابػػة خريبػػات ال معػػة

 5كشوؼ نباتية محروقة و 5وشممت الدراسة  2007، التي تعرضت لحريؽ عاـ 2017الالذقية يي عاـ 
اسػػتخدمت دالئػػؿ التنػػوع )المعػػرض(.  السػػحوحاتجاهػػات كشػػوؼ نباتيػػة ايػػر محروقػػة توزعػػت عمػػ  جميػػ  

التنػػوع يػػي لمعريػػة تػػ اير الحريػػؽ  الموقػػ وبعػػض خئػػائص  (الغنػػ  النػػوعي وشػػانوف وسورنسػػوفي )النبػػات
لكػف هػذا الزيػادة  .أف الحريؽ أدى إل  زيادة التنوع النباتي يػي جميػ  أجػزال الغابػة . أظهرت النتائجالنباتي

ظػػت الغابػػة عمػػ  تركيبهػػا النػػوعي إضػػاية ل نػػواع كانػػت إيجابيػػة يػػي السػػحوح الشػػمالية والغربيػػة حيػػث حاي
الجديػػدة بينمػػا يػػي السػػحوح الجنوبيػػة والشػػرقية كانػػت سػػمبية بسػػبب انتشػػار ابنػػواع الشػػوكية والتدهوريػػة عمػػ  
حساب ابنواع ابساسية لمغابة ويعزى ذلؾ إل  ظروؼ الموقػ  حيػث تتميػز هػذس السػحوح بانحػدارات عاليػة 

.وتركيز عالي مف كربونات ال   كالسيـو
  سورية.  -الالذقية –حرائؽ الغابات  - التنوع الحيوي النباتي:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة

مميار سنة مف التطور وتماؿ الكائنات  3.5 الموجود حاليًا عم  سطح الكرة ابرضية محئمة لػBiodiversity يعد التنوع الحيوي 
، يالتنوع الحيوي هو أساس Santamaria and Mendez, 2012)) تمؾ التي عاشت ساب اً  %( ي ط مف 4 – 2الموجودة حاليٌا )

استمرارية الحياة عم  الكرة ابرضية، والغابات هي أيضؿ مااؿ عف التنوع الحيوي؛ حيث تعد الكنز الحي لمكرة ابرضية نظرًا لما تحويه 
كار النظـ البيئية تطورًا وارتباطًا بحياة اإلنساف عبر التاريخ وتشكؿ مف مدخراٍت وراايٍة ولما تتمت  به مف خئائص مهمة تجعمها أ

مف أخطر  Forest Firesتعد حرائؽ الغابات  .(Nahal and Zahoueh, 2005)مئدرًا أساسيًا لكاير مف حاجاته الضرورية 
شاطات البشرية حيث تدمر النار خالؿ االضطرابات التي تحدث لمنظـ البيئية المتوسطية سوال تسببت بها العوامؿ الطبيعية أـ الن

تعد حرائؽ الغابات جزل ، كما (Aguilar et al., 2007, Khalil et al., 2010ساعات ما بنته الطبيعة عم  مدى مئات السنيف )
)المركز التكنولوجي  وواحدة مف أهـ العوامؿ البيئية والتطورية التي تشكؿ النظـ البيئية المتوسطية مف بيئة منط ة البحر المتوسط

 حيث تحدث آالؼ الحرائؽ كؿ عاـ% مف الغابات المتوسطية تت ار بحرائؽ الغابات سنويًا 1-0.5وقد قدر (، 2017الغابوي بكتالونيا، 
(Bengtson et al., 2000, Moreira et al., 2012; Rundel et al., 2018 و ) معظـ أنواع النباتات المتوسطية لها شكؿ مف

ت اير الحرائؽ يي الغطال (. Keeley et al., 2012; Pausas and Lamont, 2018ة )لية التكيحية لمب ال عم  قيد الحياأشكاؿ اآل
النباتي مع د، ويتعمؽ بالعديد مف العوامؿ: ماؿ شدة الحريؽ والظروؼ المناخية وطبيعة النبت السائد وطبواراييا الموق ، ولهذا يوجد 

هذا الموضوع يبعضها يعطي دورًا إيجابيًا لمحرائؽ؛ حيث ت مؿ مف االستبعاد التنايسي وتزيد عدـ التجانس تبايف يي نتائج اببحاث عف 
وبعض اببحاث خمئت بنتائج سمبية  ،(Pausas and Ribeiro, 2017يي ابنواع وبالتالي توير الحرص لظهور أنواع جديدة )

والوطني إل  أف الحرائؽ تشكؿ التهديد الرئيسي لمغابات يي ال طر،  الدراسات عم  المستوييف المحميبعض لمحرائؽ حيث أشارت 
( 2009، دركمت وآخروف، 2005السيما يي اابات الئنوبر الحمبي والبروتي المتمركزة يي الجباؿ الساحمية وجباؿ حمب )نحاؿ، 

تاليًا واسعًا تبعًا لشدة وتردد ونوع تختمؼ آاار حرائؽ الغابات اخ. (2008، عميهكتار سنويًا ) 1500وتسبب بزواؿ ما يزيد عف 
 الحريؽ. يالحرائؽ الكبيرة خطيرة والخطورة ابكبر تكمف يي تكرارها عم  نحس المساحات وعم  يترات متتالية بف ابنواع ال ميمة التحمؿ

 ,.GFMC, 2008; Cemagref, 2009; Foster et alلمحرائؽ ال تستطي  تجديد نحسها طبيعيًا وبهذا يت مص التنوع الحيوي ييها )
وبزيادة تكرار الحرائؽ يي ظؿ الظروؼ الجاية يالحظ تحوؿ الغابة الشجرية التركيب إل  اابة شجيرية ومف اـ إل  مساحات  (2017

تؤار الحرائؽ يي تركيب المجتمعات النباتية، (. Nally et al., 2008ع )تغطيها ابعشاب، وهذا هو التهديد الح ي ي لمنباتات بالضيا
حيث تختمؼ النباتات يي م درتها عم  تحمؿ الحريؽ حسب النوع، يتب   النباتات الم اومة لمحريؽ، بينما تزوؿ ابنواع الحساسة 

يتطور  (.Lo, 2008; Keeley et al., 2012والخطر ابكبر عم  التنوع الحيوي هو حدوث الحرائؽ يي بيئات هشة واير مست رة )
لًا بمرحمة سيادة ابعشاب ومرورًا بمرحمة سيادة الشجيرات وئواًل لمرحمة سيادة ابشجار، حيث تستطي  الغطال النباتي بعد الحريؽ بد

اابات الئنوبر البروتي والسندياف شبه العذري المحروقة أف تعود إل  حالتها قبؿ الحريؽ إذا تويرت لها ظروؼ الحماية الالزمة ولـ 
ويي دراسة لغابات الئنوبر البروتي يي  (.2011الحترة الالزمة بخمسة ع ود )حاج موس ، تتعرقؿ عممية تطور الغطال النباتي، وت در 

سنة، وم ارنتها بمنط ة لـ تحرؽ لمدة  22سنوات وبعد  6د تركيا تـ أخذ االث مناطؽ محروقة ب زمنة مختمحة، بعد عاـ مف الحريؽ وبع
النتهازية وسيطرتها عم  الموق  بعد سنة مف الحريؽ ماؿ سنة، وتبيف مف خالؿ الدراسة أنه راـ ظهور بعض ابنواع ا 45

إال أنه تـ استعادة ابنواع المميزة لمغابة، وم  ت دـ الزمف تعود هذس الغابات تم ائيًا لتشابه وضعها قبؿ الحريؽ   .Cistus spال ريضة
تشكؿ الغابات الطبيعية  .(Tavsanoglou and Corcan, 2009)الذي يعد عممية طبيعية ومكممة لغابات البحر اببيض المتوسط 

% منها يي محايظة الالذقية، تدهور جزل كبير منها وتحولت تدريجيًا إل  30% مف مساحة ال طر وتتركز حوالي 1.26السورية 
الزراعة وال ط  مجتمعاٍت نباتيٍة اانويٍة ضعيحة ال يمة االقتئادية بسبب الحرائؽ المتكررة والرعي الجائر وكسر أراضي الغابات مف أجؿ 
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 إف دراسة تطور هذس الغابات بعد تعرضها لمحرائؽ ومعرية درجة(. 2016، سجالت دائرة حراج محايظة الالذقيةـ )المحرط إلنتاج الحح
اجية والعمؿ ت ار ابنواع النباتية بالحريؽ وت اير العوامؿ المختمحة عم  تجدد ابنواع النباتية المتجددة له ابهمية يي تحديد التدابير الحر 
يهدؼ هذا  الوقائي لحماية الطبيعة وبالتالي المحايظة عم  ااباتنا وتنوعها النباتي وت هيؿ المحروؽ منها ليئؿ إل  حالته الطبيعية.

)منط ة  خريبات القمعة دراسة ت اير الحريؽ يي التنوع الحيوي النباتي والتغطية النباتية يي الغابة ال ريبة مف قمعة المهالبةالبحث إل  
)التربة والمعرض  بعض خئائص الموق دراسة ت اير و  2007محايظة الالذقية( التي تعرضت لحريؽ يي عاـ  –ال رداحة 
 ( يي التنوع الحيوي النباتي بعد الحريؽ....واالنحدار

 مواد البحث وطرائقه:
 :موقع الدراسة 

 لعاـ  ال معة )جبؿ ابربعيف( التاب  إداريًا لمنط ة ال رداحة يي محايظة الالذقية أجريت الدراسة يي موق  اابة خريبات
-Euـ(، وتنتمي لمطابؽ النبتي المتوسطي الح ي ي 780 - 550يتراوح ارتحاع المنط ة بيف ) ( A- 1)شكؿ  2017

Mediterranean Zoneمـ يي السنة  وئيحه  1300 – 1000، تخض  هذس المنط ة لممناخ المتوسطي الذي يتميز ب مطارس الشتوية
درجة مئوية، تبعد  -2( يئؿ إل  mدرجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الئغرى )35 ( هو (Mالجاؼ، متوسط درجة الحرارة العظم 

والسندياف   .Pinus brutia Tenالئنوبر البروتي النباتات السائدة يي الغابة ابئمية هي: كـ عف مدينة الالذقية. 40الغابة حوالي 
، وقدرت المساحة المحروقة حوالي  2007تعرضت المنط ة لحريؽ ضخـ عاـ ..Quercus calliprinus Webbي العاد

 Releves) الكشوؼ النباتية/ أماكف بخذ 5( حددت /B- 1ضمف الموق  )شكؿ  (.2015هكتار )مديرية الزراعة بالالذقية، 133,7
= Surveys )المحروقة (b1,b2,b3,b4,b5)  والكشوؼ النباتية اير المحروقة(n1,n2,n3,n4,n5.) 

 

 
A  

B 
 .B(: n(، غير محروق )b، أماكن أخذ الكشوف النباتية: محروق )A. موقع الدراسة )مثمث أحمر(: 1الشكل 
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 :الدراسة الحقمية 
 : تحديد الكشوف النباتية -

ي ابمها  (b) المحروقة المتجددة طبيعياً  منها المجموعة الحراجية تضمنت الدراسة تحديد كشوؼ نباتية موزعة عم  مجموعتيف يماؿ قسـ
بشكؿ عشوائي مف الغابة  10أخذت الكشوؼ النباتية البالغ عددها (. nوؽ )كشوؼ نباتية تماؿ المجموعة الحراجية الطبيعية اير المحر 

ت ريبًا بحيث تشمؿ معظـ ابنواع الموجودة ـ 11.28بشكؿ دائرة نئؼ قطرها  2ـ 400مف جمي  السحوح، وتـ تحديد مساحة كؿ كشؼ 
 يي الموق ، وتـ تسجيؿ العوامؿ البيئية اآلتية يي كؿ كشؼ:

 اإلحداايات الجغرايية واالرتحاع عف سطح البحر Altitude باستخداـ جهاز :GPS. 
  )اتجاس السحح )المعرضExposure.باستخداـ البوئمة : 
 ر االنحداSlope: .باستخداـ جهاز سانتوس 
 لتغطية النباتية اVegetation Coverage.التغطية الكمية والتغطية الشجرية والشجيرية والعشبية : 
  توئيؼ سطح التربة: تـ توئيحه بالعيف المجردة مف حيث نوع يرشة الغابةForest litter  وسماكتها ولوف التربةSoil 

color.وتـ جم  عينة تربة لكؿ كشؼ وأخذت لتحميمها مخبريًا ، 
تسجيؿ جمي  ابنواع النباتية الموجودة ودرجة تغطيتها يي كؿ كشؼ عم  مدار العاـ، وذلؾ لتسجيؿ جمي  ابنواع وخائة العشبية تـ 

 التي ال تستمر إال يئاًل واحدًا أو عدة أشهر.
 األنواع النباتية:  -

 Vertical structureحسب التطبؽ العمودي  ووزعت ،ويؽ مخطط البحث تمت دراسة ابنواع النباتية الراقية ي ط يي جمي  الحئوؿ
بحيث تضـ الطب ة العشبية كؿ  ،إل  االث طب ات )عشبية، ُشجيرية، شجرية(. استنادًا إل  ارتحاع النباتات المكونة لممساحة المدروسة

رات النباتات الشجيرية وتحت وتضـ طب ة الشجي النباتات العشبية والمتسم ة باإلضاية إل  بادرات ابشجار والشجيرات وتحت الشجيرات،
ـ.  3أما طب ة ابشجار يتضـ ابشجار التي يتجاوز ارتحاعها ، ـ 3 الشجيرية باإلضاية إل  ابشجار الئغيرة التي لـ يتجاوز ارتحاعها

نوع وال ميؿ منها أامب ابنواع النباتية عم  مستوى ال حددتوابشنيات يي الموق .  ،والطحالب ،ولـ يتـ التطرؽ إل  ابنواع الحطرية
عم  مستوى الجنس لئعوبة تحديد نوعها وذلؾ اعتمادًا عم  المراج  التئنيحية المعتمدة محميا وعالميا ماؿ الحمورا الجديدة لسورية 

 .( وباالستعانة بالخبرات العممية المختئةMouterde, 1966, 1970, 1984ولبناف )
 تقدير التغطية النباتية: -
باستخداـ طري ة براوف بالنكيه التي ابتكرت مف قبؿ  ضمف المجموعات الحراجية المدروسة لنباتية ل نواع المسجمةت دير التغطية اتـ 

هذس  عتمدت .SIGMA (Braun and Furrer, 1913)عريت ييما بعد بطري ة  والتي Josias Braun-Blanquet العالـ السويدي
 تغطية النوع يي الكشؼ،وهو يدؿ عم  درجة  ،(5 ,4 ,3 ,2 ,1الكشؼ )يي كؿ نوع مف ابنواع الموجودة ل عم  إعطال رقـالطري ة 

% مف مساحة 25-5( تغطيتها بيف 2) % مف مساحة الكشؼ.5( تغطيتها أقؿ مف 1) وأعطيت هذس ابرقاـ ويؽ المعايير اآلتية:
تغطيتها أكار مف  (5) % مف مساحة الكشؼ.75-50ها بيف غطيتت( 4) % مف مساحة الكشؼ.50-25غطيتها بيف ت( 3) الكشؼ.

 (.Shater, 2001( )يي 1951)  Folk، وباالستعانة بمخطط بالعيف المجردة تـ ت دير التغطية النباتيةو  % مف مساحة الكشؼ.75
( سـ باستخداـ 20 -0أخذ مف كؿ كشؼ عينة تربة مركبة بشكؿ زكزاؾ مف ست ن اط مف مساحة الكشؼ وبعمؽ ) تحميل التربة: -

لكؿ كشؼ كيس مدوف عميه ، مجرية وبكميات متساوية مف جمي  الن اط وجمعت يي أكياس بالستيكية مف البولي إتيميف خائة
 ،محطة بحوث الهنادي -ي مركز البحوث العممية الزراعية يي الالذقيةحيث تـ التحميؿ ي المعمومات الخائة به اـ أخذت إل  المخبر
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ابزوت و   CaCO3ة وكربونات الكالسيـو الكمي  ECوالناقمية الكهربائية pHودرجة الحموضة  Moالمادة العضوية  :وشمؿ التحميؿ
 (.2003، آخروف وتحديد قواـ التربة )رايف و  Kوالبوتاس المتاح  Pوالحوسحور المتاح  Nالمعدني 
  :تـ ت دير التنوع الحيوي النباتي يي المجموعات الحراجية المدروسة باستخداـ بعض الدالئؿ تقدير التنوع الحيوي النباتي

 ودليؿ سورنسوف: ،دليؿ شانوف ،وهي: الغن  النوعي ،المعروية والمتداولة يي أبحاث التنوع الحيوي
ويماؿ مؤشرًا جيدًا  ،هو دليؿ يعتمد عدد ابنواع الموجودة يي كشؼ محدد بشكؿ مطمؽ :Species Richnessالغنى النوعي  -

(. لذلؾ ُحدد الغن  النوعي بشكؿ مباشر عف طريؽ تسجيؿ وجود ابنواع Connor and Simberloff, 1978لمتنوع الحيوي )
عطال قيمة عددية نهائية لها كدليؿ عم  وجودها، أي عدد ابنواع  ،المختمحة إف هذا  المسجمة يي كؿ مجموعة حراجية مدروسة.وا 
لذلؾ تـ استخداـ دالئؿ أخرى  ،ولذلؾ يهو اير كاٍؼ لوحدس ،ال ي خذ بالحسباف ازارة ابنواع وتغطيتها ،راـ كارة استخدامه ،الدليؿ

 تعتمد عم  ازارة ابنواع وويرتها النسبية.
ويعد مؤشرًا بيئيًا جيدًا يي ت دير التنوع  ،يف استخدامًا لسهولة حسابهوهو مف أكار دالئؿ التبا: Shannon Indexدليل شانون  -

وم ارنته بيف المجموعات الحراجية. ويختمؼ هذا الدليؿ عف الطري ة المباشرة لحساب الغن  النوعي ب نه ي خذ بعيف  ،الحيوي النباتي
  (:Daget, 1976اآلتية ت ديرس مف المعادلة اآلتية )االعتبار عدد ابنواع وويرتها ضمف المجتم ، ويمكف ت ديرس مف المعادلة 

H= - Σsi=1 pi * log(pi) 
=  N، = عدد أيراد النوع ni ،= عدد ابنواع الكمي S، (Pi= ni/N) لكشؼ= نسبة أيراد النوع يي ا Pi، = دليؿ شانوف Hحيث: 

 . (Pi  =1، ومجموع قيمها 1و 0بيف  Piمجموع عدد أيراد ابنواع كمها )تتراوح قيـ 
وهو ما اتبعناس يي  ،(Whittaker, 1965يمكف استبداؿ الويرة النسبية ب ياسات أخرى كمعامالت التغطية )معامالت براوف بالنكيه( )

أي عند الم ارنة بيف  ،وأف الغن  النوعي مرتح  ،تدؿ ال يـ المرتحعة لهذا الدليؿ عم  أف السيادة تتوزع عم  عدة أنواع هذس الدراسة.
يكوف التنوع أكبر كمما كانت قيمة هذا الدليؿ أكبر، وأما ال يـ المنخحضة يتعني أف السيادة مركزة يي  ،يي المجموعات الحراجية التنوع

 وأف الغن  النوعي منخحض.  ،عدد قميؿ مف ابنواع
المدروسة، كما يعطي إل  يعبر هذا الدليؿ عف الغن  النوعي يي المجموعات الحراجية  :Sorenson Indexدليل سورنسون  -

جانب ذلؾ درجة التشابه يي محتوى كؿ مجموعتيف حراجيتيف مف ابنواع عم  شكؿ نسبة مئوية تدؿ عم  مدى اشتراؾ ابنواع 
  (. يحسب مف المعادلة اآلتية:2000 ،)عبيدو ووجودها يي أكار مف مجموعة

Is= 2C/(S1 + S2)*100 
 لكشؼ= عدد أنواع ا S2، ابوؿالكشؼ = عدد أنواع  S1، فكشحيابنواع المشتركة بيف ال= عدد  C، = دليؿ سورنسوف Is: إذ تماؿ
 .الااني
 :التحميل اإلحصائي 

إلجرال  SPSSتـ استخداـ برنامج . لترتيب البيانات وتبويبها ورسـ المخططات والجداوؿ لمناقشة النتائج Excelتـ استخداـ برنامج 
: وهي واحدة مف أهـ طرؽ التحميؿ Principle Components Analysis (PCA)التحميؿ العاممي بطري ة تحميؿ المكونات ابساسية 

العاممي وت تي يي م دمة الطرؽ لبساطتها، والمكوف ابساسي )أو العامؿ( هو عبارة عف تركيب خطي مف متغيرات االستجابة. يإذا كاف 
حيث   Z1=a11X1+a21X2+…………+ap1xpت االستجابة يإف المكوف ابساسي ابوؿ يعبر عنه كما يمي:مف متغيرا P عدد

: أما المكوف الااني ييعبر عنه كما يمي متغيرات االستجابة بالعامؿ ابوؿ. Loadingsتشبعات  aijتماؿ 
Z2=a12X1+a22X2+…………+ap2xp  يكوف لممكوف ابساسي ابوؿ أعظـ قيمة مف التبايفVariance  يحسر أكبر نسبة مف(

تـ استعماؿ  ،وتكوف هذس المكونات متعامدة ييما بينها...وهكذا، يميه المكوف ابساسي الااني االستجابة(هيكؿ التباينات لمتغيرات 
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، ستجابة )بشيرمئحوية االرتباطات لمتغيرات االستجابة، كما تـ استعماؿ المتغيرات المعيارية الختالؼ واحدات ال ياس لمتغيرات اال
كّوف الجدوؿ ابساسي الذي تـ تحميمه بهذس الطري ة مف العينات المدروسة يي الئحوؼ، يي حيف شكمت قيـ العوامؿ ابساسية  (2003

(  b1,b2,b3,b4,b5 ) إذ أف العينات هي الكشوؼ النباتية المحروقة أعمدة هذا الجدوؿ.)بيئية وحراجية(  المدروسة يي كؿ عينة
ر واالنحدا Altواالرتحاع  Aspض أما العوامؿ ابساسية المدروسة هي المعر (  n1,n2,n3,n4,n5 ) لنباتية اير المحروقةوالكشوؼ ا

Slop  وسماكة الحرشةCM  والتغطية الكميةCg  والتغطية الشجريةCt  والتغطية الشجيريةCsh  والتغطية العشبيةCh  ودرجة الحموضة
pH  وسعة تبادؿ الكاتيونيةEC  كيز ابزوت وترN والحوسحورP  والبوتاسK  والمادة العضويةMo  وكربونات الكالسيـو الكميةCaCO3 

 )هذس الرموز حسب ظهورها يي التحميؿ(. Shaوشانوف  Srوالغن  النوعي  Csولوف التربة  Tsوقواـ التربة 
 

 النتائج والمناقشة 
 :المدروسةالتحميل الوصفي لمخصائص البيئية في الكشوف النباتية  -

يي كؿ مف: المعرض  nوكشؼ اير محروؽ  bيشممت كشؼ محروؽ  Exposureتنوعت الكشوؼ النباتية مف حيث اتجاس المعرض 
. تراوحت W، والمعرض الغربي NWي ، والمعرض الشمالي الغربNE، والمعرض الشمالي الشرقي Eوالمعرض الشرقي  ،Sالجنوبي 
( %، ولوحظ اختالؼ بنوع التربة السطحية يكانت 40-15، كما تراوحت انحدارات الكشوؼ بيف )( متر750-570بيف )ارتحاعاتها 

( 20-2لحرشة النباتية تراوحت سماكتها بيف)ابيضال يي الكشوؼ الجنوبية والشرقية بينما كانت حمرال يي باقي الكشوؼ وبالنسبة إل  
طية النباتية يي الكشوؼ المدروسة مف حيث نسب التغطية العامة ونسب ( اآلتي اختاليًا يي متوسطات نسب التغ2يبيف الشكؿ ). سـ

والمجموعة الحراجية الطبيعية  bالعشبية ( بيف المجموعة الحراجية المحروقة والمتجددة طبيعيا  -الشجيرية–التغطية العمودية )الشجرية 
 .nاير المحروقة 

 
 .في الكشوف المدروسة)%( متوسطات نسب التغطية النباتية المئوية  .2لشكل ا

وهو أعم  منها يي كشوؼ المجموعة  %78بمغ متوسط نسبة التغطية العامة لمكشوؼ المجموعة الحراجية الطبيعية اير المحروقة 
% وذلؾ يعود لغياب طب ة ابشجار ت ريبًا، حيث بمغ متوسط نسبة التغطية 68الحراجية المحروقة والمتجددة طبيعيا وبمغت قيمته 

% ويمكف تحسير ذلؾ أف الحريؽ الذي حدث 70% بينما يي الكشوؼ اير المحروقة كاف المتوسط 0.8لمكشوؼ المحروقة الشجرية 
يي المنط ة كاف شديدًا وقض  عم  كامؿ الغطال النباتي بما ييه مف أشجار معمرة يالغابة الحالية يتية وعمر أنواعها الشجرية يعادؿ 

% يي 45% يي حيف بمغ 50يث بمغ متوسط التغطية الشجيرية يي الكشوؼ المحروقة عمر الحريؽ يال تزاؿ بشكؿ شجيرات ح
% بينما كاف يي الكشوؼ 38الكشوؼ اير المحروقة، أما متوسط نسبة التغطية العشبية ارتح  يي الكشوؼ المحروقة حيث وئؿ إل  

يس النباتات ابخرى وبالتالي السماح ل عشاب % ويحسر ذلؾ نتيجة اياب الطب ة الشجرية التي تسبب الظؿ وتنا21اير المحروقة 
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بالظهور وخائة ابنواع المحبة لمضول. وبالتالي السيادة تكوف لطب ة بشجار يي الغابة اير المحروقة بينما تغيب طب ة ابشجار 
 (.,Shafiei et al., 2006 2014 )رجب، لتسود الشجيرات وابعشاب يي الغابة المحروقة وهذا يتحؽ م  العديد مف الدراسات

 دراسة التربة:  -
  :(1)تـ تحميؿ التربة يي جمي  الكشوؼ وأخذ المتوسط يي المنط تيف المحروقة واير المحروقة كما يي الجدوؿ 

( 20-12( سـ يي كشوؼ المنط ة المحروقة بينما تئؿ سماكتها يي الكشوؼ اير المحروقة ما بيف )5-2سماكة يرشة الغابة ) غتبم
مف المعروؼ أف هذس الحرشة تتحمؿ ببطل وتتحوؿ إل  مادة عضوية تغني التربة وتحسف مف خوائها ومف الجدوؿ نالحظ ارتحاع  ،سـ

غ يي المنط ة المحروقة وهذا 100/غ6.6غ يي المنط ة اير المحروقة بينما بمغ 100/غ12.4متوسط المادة العضوية حيث بمغ 
-Garcia-Marco and Gonzalezومنه الحرشة والمادة العضوية ويتحؽ هذا م  دراسة ) طبيعي نتيجة الحريؽ الذي يمتهـ كؿ شيل

prieto, 2008)  حيث أظهرت انخحاض المادة العضوية إل  أكار مف النئؼ نتيجة الحريؽ. وبم ارنة نتائج درجة الحموضة والناقمية
 ة المحروقة المتجددة طبيعيًا والمنط ة اير المحروقة نالحظ عدـ الكهربائية واآلزوت المعدني والحوسحور والبوتاسيـو المتاح بيف المنط

وجود يروؽ كبيرة بينهما حيث تزيد المدة الزمنية لهذس الدراسة عف عشر سنوات مف حدوث الحريؽ وبالتالي ي د عادت خالؿ هذا الزمف 
جريت يي اابة متوسطية لمئنوبر البروتي يي التربة إل  وضعها قبؿ الحريؽ بشكؿ ت ريبي مف حيث المحتوى وهذا يتحؽ م  دراسة أ

سنوات وتبيف مف خالؿ الدراسة أف محتوى التربة يتغير م  الزمف  8تركيا درست التربة بعد الحريؽ مباشرة وبعد سنة وبعد سنتيف وبعد 
 .(Yildiz et al., 2010)ليعود ويتشابه م  تربة المنط ة قبؿ الحريؽ إذ است ر وض  المنط ة ولـ تتكرر الحرائؽ 

 دراسة التنوع الحيوي النباتي: -
نوعًا نباتيًا، عممًا أف هناؾ أنواعًا سجمت عم  مستوى الجنس ي ط. تنتمي  124بمغ عدد ابنواع النباتية المسجمة يي منط ة الدراسة 

تبيف وجود اختاليًا بتوزع ابنواع النباتية بيف المجموعتيف الحراجيتيف المحروقة واير المحروقة مف  ،يئيمة نباتية 48هذس ابنواع إل  
نوعًا مشترؾ بيف المجموعتيف الحراجيتيف المحروقة  68حيث ظهورها أو مف حيث ترددها بيف الكشوؼ المدروسة. حيث سجؿ تواجد 

أف تتغمب عم  ظروؼ الحريؽ وتعود إل  المنط ة م  اختالؼ درجة تغطيتها  واير المحروقة وهذا يدؿ عم  أف هذس ابنواع استطاعت
وهذا يظهر قدرتها الكبيرة عم  التجدد والت قمـ م  ظروؼ الموق  بعد الحريؽ وتعتمد يي تجددها أما عف طريؽ ابخالؼ كالسندياف 

Quercus calliprinos ،والبطـ الحمسطيني Pistacia palaestina ، والزرودPhillyrea media ، أوعف طريؽ تنشيط إنتاش البذور
 ,Maia et al., 2012; Živanović)وهذا يتحؽ م  دراسات ، Cistus spال ريضة وجنس ، Pinus brutiaكالئنوبر البروتي 

2014; Kavgaci et al ., 2016). بالمجموعة أنواع نباتية مف المجموعة الحراجية المحروقة بينما تواجدت  5وبالم ابؿ سجؿ اختحال
 Quercus infectoria،Juniperus oxycedrus.، Myrtus communis، Helichrysum) الطبيعية اير المحروقة وهي

sanguineum،Daphne oleifolia ). 
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 .التحميؿ الكيميائي لترب الكشوؼ المدروسة. 1 الجدوؿ
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 قوام الخربت % كػ/هػ غ حربت111/ؼرام غ  161هعلق 

pH 
EC 

ds/m 

كربوناث 

 الكالسيوم الكليت

الوادة 

 العضويت

اآلزوث 

 الوعدني

الفوسفور 

 الوخاح

البوحاس 

 الوخاح
 طين سلج رهل

ة 
وق

حر
م

b
 

b1 7.7 0.19 42 4.3 26 5 166 6 21 73 

b 2 8.3 0.21 47 3.4 16 3 116 26 32 42 

b 3 7.7 0.19 1.6 9.5 20 8 206 38 25 37 

b 4 7.9 0.20 1.6 9.8 21 5 251 12 33 55 

b 5 6.7 0.39 2.2 6.2 20 4 141 39 27 34 

 48.2 27.6 24.2 176 5 20.6 6.6 18.8 0.234 7.6 المتوسط

ة 
وق

حر
 م

ير
غ

n
 

n1 2.3 1.0 00 1..4 73 2 122 11 11 31 

n 2 3.5 1.77 10 5.5 77 2 121 77 .1 03 

n 3 3.5 1.7 1.2 11.2 15 4 112 71 .1 05 

n 4 3.3 1.7. 1.5 11.4 77 0 7.2 71 .. 02 

n 5 3.3 1.7 1.7 12 14 1 741 10 .0 17 

 00.5 5.7. 46.7 .49 0.5 4.7. 2..4 5.02. 0..5 6.7 المتوسط

 قاعدية مالحظات
غير 

 مالحة
 طينية  فقيرة  جيدة 

 
الموق  ابئمي اير المحروؽ وبالتالي يعّد تجددها بعد الحريؽ أمرًا ئعبًا ويحسر ذلؾ ب ف هذس ابنواع هي يي ابئؿ نادرة الوجود يي 

كما أف السندياف البموطي والعرعر الشربيني موجود بشكؿ شجيرات قميمة االرتحاع يتية لـ تئؿ لمرحمة النضوج الجنسي وهذا يحد مف 
وقة أامبها نباتات عشبية محبة لمضول تتب  لحئائؿ نوعًا نباتيَا ظهر ي ط يي المنط ة المحر  51 قدرتها عم  االنتشار. وسجؿ

Poaceae  وFabaceae  وAsteraceae ويدؿ هذا عم  أف بذور هذس ابنواع كانت موجودة بحالة كامنة وعادة وتنشطت بعد ،
 الحريؽ أو أنها وئمت إل  الغابة مف أماكف أخرى ووجدت ظروؼ بيئية مناسبة لنموها يي المواق  المحروقة.
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 تقدير التنوع الحيوي النباتي: -
  :الغنى النوعي-

 
 .المحروقة وغير المحروقةالمناطق مقارنة الغنى النوعي بين  .3 الشكل

نوع نباتي بينما بمغ عدد ابنواع يي  73( أف عدد ابنواع الكمي يي كشوؼ المجموعة الحراجية الطبيعية بمغ 3يالحظ مف الشكؿ )
نوعًا نباتيًا وبالتالي ي ف الحريؽ قد أدى لغن  الموق  بابنواع النباتية وهذا  119المحروقة والمتجددة طبيعيًا كشوؼ المجموعة الحراجية 

 (.Pausas and Ribeiro, 2017يتحؽ م  أامب الدراسات يي هذا المجاؿ )
 دليل شانون:-

بينما بمغ   4ط دليؿ شانوف لكشوؼ المنط ة المحروقة بعد جم  المعمومات عف ابنواع النباتية يي الكشوؼ وتطبيؽ المعادلة بمغ متوس
وهذا يؤكد عم  أف المجموعة الحراجية المحروقة أان  بابنواع النباتية مف ( 2)جدوؿ   3.5متوسط كشوؼ المنط ة اير المحروقة 

 تغطية ابنواع بعيف االعتبار.المجموعة الحراجية الطبيعية اير المحروقة كما يي دليؿ الغن  النوعي عممًا أف هذا الدليؿ ي خذ 
 .دليؿ شانوف لمكشوؼ النباتية المدروسة. 2 الجدوؿ

 الكشوؼ
 الكشوف النباتية غير المحروقة الكشوف النباتية المحروقة

b1 b2 b3 b4 b5 n 1 n 2 n 3 n 4 n5 

 3.9 3.6 3.6 3.2 3 4.4 4.5 4.3 3.4 3.5 دليؿ شانوف

 0.6 ± 3.5 0.5 ± 4 المتوسط

 دليل سورنسون:-

أعطت نسبة التشابه حسب دليؿ سورنسوف بيف المجموعة الحراجية الطبيعية اير المحروقة والمجموعة الحراجية المحروقة والمتجددة 
وبالتالي ي ف تشابهًا كبيرًا يوجد بيف المجموعة النباتية المحروقة والمتجددة طبيعيا والمجموعة الحراجية ( 3)جدوؿ % 71طبيعيًا 

بيعية اير المحروقة حيث عادت معظـ ابنواع لمظهور يي المنط ة المحروقة بجانب ظهور أنواع جديدة لـ تكف يي الغابة نتيجة الط
 مناسبة الظروؼ الجديدة لها.
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 .دليل سورنسون لمكشوف النباتية المدروسة .3الجدول 

 C المشتركةعدد األنواع  % دليل سورنسون
n 

S2 

b 

S1 
 المقارنة معا   الكشوف النباتية

61 22 25 47 b1& n1 

59 22 31 44 b2& n2 

54 34 38 88 b3& n3 

70 46 49 83 b4& n4 

66 41 44 81 b5& n5 

71 68 73 119 b & n 

 :(PCA)تحميل المكونات األساسية  -
يي حيف يحسر المكوف  يي هذس الدراسة، مف هيكؿ التباينات الكمية لمجموع المتغيرات 30% (F1) المكوف ابوؿ المحور أو يحسر
وهي نسبة جيدة يي هذا النوع مف التحاليؿ % مف التباينات الكمية 59يحسر  PCAوبالتالي يإف تحميؿ  منها، 29% (F2) الااني

(Romane,1972). ( 4) يتبيف مف الشكؿ. كشوؼ اير محروقة (10-6)كشوؼ محروقة بينما العينات  (5-1) تماؿ العينات
 Srي الغن  النوعمؿ ( ت ارت بعوا5و 4و 3حيث أف الكشوؼ النباتية ) ،اير المعنوي لمعوامؿ المدروسة يي توزع الكشوؼ النباتيةالت 

وهي تماؿ كشوؼ نباتية محروقة، وبالتالي ازدادت ييها ابنواع النباتية والتغطية العشبية، أما  Sha ودليؿ شانوف Ch والتغطية العشبية
 Moية والمادة العضو  CM والحرشة النباتية Cg والتغطية الكمية  Ctالتغطية الشجريةؿ ( ي د ت ارت بعوام10و 9و 8) الكشوؼ النباتية

( الذيف يماالف كشويًا اير محروقة والكشحيف النباتييف 7و 6أما بالنسبة لمكشحيف النباتييف ) .هي تماؿ الكشوؼ النباتية اير المحروقةو 
 ًا محروقة ي د اتخذت هذس الكشوؼ منحً  مختمحًا عف ب ية الكشوؼ النباتية نتيجة ت ارها بعاممي( الذيف يماالف كشوي2و 1)

حيث تمتاز هذس الكشوؼ بانحدارات عالية ونسبة عالية مف كربونات الكالسيـو  CaCO3 وتركيز كربونات الكالسيـو  Slopeاالنحدار
وعم  دراسة ت دير التنوع الحيوي النباتي يمكف ت سيـ المنط ة  PCA ؿكخالئة، وبناًل عم  نتائج تحمي .م ارنًة بباقي الكشوؼ
 :المدروسة إل  قسميف

والتي  (n3, n4, n5, b3, b4, b5) يضـ السحوح الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والغربية المتمامة بالكشوؼ (:A) ال سـ ابوؿ
 .ة وهي ذات تنوع نباتي كبيروانحدارات منخحض CaCO3 تتميز بتربة حمرال منخحضة تركيز

تركيز والتي تتميز بتربة بيضال عالية  (n1, n2, b1, b2) يضـ السحوح الجنوبية والشرقية المتمامة بالكشوؼ(: Bي )ال سـ الاان
CaCO3  انحدارات عالية وهي ذات تنوع نباتي أقؿو. 
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 يظهر توزع العينات وفق تحميل العوامل المدروسة. PCA. مخطط 4الشكل 

أدى الحريؽ إل  زيادة يي ابنواع النباتية، وهذا يتوايؽ م  أامب الدراسات المتعم ة بت اير الحريؽ يي  (A-B) يي ال سميف المذكوريف
 Pausas andابنواع ) التنوع النباتي؛ حيث أف الحريؽ يؤخر االستبعاد التنايسي وبالتالي يوير يرص النتشار عدد كبير مف

Riberiro, 2017 )ي د تبيف أف ف. مف حيث ابنواع المنتشرة ودرجة تغطيتها ظهرت بعض االختاليات بيف ال سميف المذكوري ولكف
 ,Calycotome villosa, Genista acanthoclada, Poterium spinosum) :بعض ابنواع الشوكية المتحممة لمجحاؼ ماؿ

Spartium junceum. )ظهرت يي ال سـ ابوؿ(A)   التغطية يي الكشوؼ المحروقة واير المحروقة، أما يي ال سـ بنحس درجة
% مف مساحة 75-50% مف مساحة الكشؼ اير المحروؽ ووئمت إل  تغطية بيف 25ي د كانت نسبة تغطيتها أقؿ مف   (B)الااني

الغطال النباتي بعد ويدؿ انتشارها عم  جحاؼ التربة وتدهور  Genista acanthoclada الكشؼ المحروؽ، وخائًة النوع النباتي
 Cistus و  Cistus creticusكما تبيف أف النوعيف(. 2014، رجب، 2011)حاج موس ،  دراساتبعض الالحريؽ، ويتحؽ ذلؾ م  

salviifoliu  مف مساحة الكشؼ المحروؽ يي 25 - 5% مف مساحة الكشؼ اير المحروؽ وبيف 5سجال نسبة تغطية أقؿ مف %
(% مف مساحة الكشؼ المحروؽ ويدؿ 50 - 25ي د ارتحعت نسبة التغطية لتئؿ إل  ) (B) ـ الااني، أما ال س(Aابوؿ )ال سـ 

انتشارها الواس  يي معظـ المواق  المحروقة وخئوئًا عم  السحوح الشرقية والجنوبية عم  جحاؼ التربة وتدهورها بعد الحريؽ؛ حيث 
 (.2011، حاج موس ، 2005)نحاؿ،  رينشط هذا الجنس بحعؿ الحريؽ عف طريؽ تنشيط إنتاش البذو 

المذيف يشكالف الغطال النباتي الرئيسي لممنط ة ي د كانت نسبة  Pinus brutia و Quercus calliprinos أما بالنسبة إل  النوعيف
ؿ % مف مساحة الكشؼ المحروؽ يي ال سـ ابو 50-25% مف مساحة الكشؼ اير المحروؽ وانخحضت إل 75 - 50التغطية بيف 

(A ،)أما يي ال سـ الااني (B) ( مف مساحة الكشؼ المحروؽ، كما لوحظ  قوة النمو 25 - 5ي د انخحضت لتئؿ إل  نسبة %)
(. Bالااني )يي ال سـ  ـ 1.5 أمتار يي حيف ال تتجاوز 3 - 2حيث تئؿ أطواؿ بعض أشجار الئنوبر (A) وازارته يي ال سـ ابوؿ

 ,Tavsanoglou and Curcan) الغابة يتجه يي نموس ليشابه وضعه كما كاف قبؿ الحريؽمف  (A) هذا يدؿ عم  أف ال سـ ابوؿ
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أف اابات الئنوبر البروتي تستطي  أف تعود لتشابه حالتها قبؿ الحريؽ إذا تويرت ( 2011وقد ذكرت الباحاة حاج موس  ) (2009
وتعد هذس العممية طبيعية ومكممة لغابات البحر اببيض ، ودلها الظروؼ المناسبة مف الحماية وقّدرت الحترة الالزمة لذلؾ بخمسة ع 

( مف الغابة ي د تدهور نتيجة سيادة ابنواع الشوكية ومنايستها ل نواع ابئمية لممنط ة وذلؾ نتيجة Bأما ال سـ الااني ) ط.المتوس
يي اليوناف التي أظهرت ( )ٍ Spanos et al., 2010) ظروؼ هذا ال سـ مف حيث اتجاس السحوح واالنحدار العالي، وهذا يتحؽ م  دراسة

أف الميؿ يؤار بالتجدد الطبيعي لمنباتات، إذ كمما زادت نسبة الميؿ انخحضت نسبة التجدد. ويكوف التجدد أيضؿ عم  أرض ذات ميوؿ 
 ,Chatzichistaki and Zagasالباحااف )معتدلة إذ يكوف تئريؼ المياس ييها جيدًا، مما يجعمها أكار ماللمة لحياة البادرات، ودراسة 

يي اليوناف التي بينت ت اير اتجاس السحوح عم  التجدد الطبيعي لمنباتات حيث تزداد كااية بادرات الئنوبر البروتي بعد (  2017
أكار مف باقي الحريؽ يي السحوح الشمالية يميها الشرقية اـ الغربية اـ السحوح الجنوبية؛ إذ أف السحوح الجنوبية تكوف حرارتها مرتحعة 

 السحوح يي الئيؼ مما يؤدي لموت البذور يي تربتها.

 االستنتاجات

 .يئيمة48  تنتمي إل  ،اً نباتي اً نوع 124تتمت  اابة خريبات ال معة بتنوع نباتي جيد حيث سجؿ  -
مشتركًا بيف الكشوؼ  نوعاً  68، م  وجود أدى الحريؽ إل  زيادة التنوع الحيوي النباتي يي كاية الكشوؼ ضمف الغابة المدروسة -

 .المحروقة واير المحروقة
نوعًا نباتيًا ظهر ي ط يي المنط ة  51 سجؿ اختحال خمسة أنواع نباتية مف المجموعة الحراجية المحروقة، وبالم ابؿ تـ تسجيؿ -

 المحروقة أامبها نباتات عشبية محبة لمضول.
المحروؽ م  انخحاض يي نسبة المادة العضوية يي الموق   ُوجد ت ارب كبير يي مكونات التربة بيف الموق  المحروؽ واير -

 المحروؽ، وارتحاع تراكيز كربونات الكالسيـو يي السحوح الجنوبية والشرقية عف باقي السحوح.
سحوح ، وسمبًا يي الالتي تميزت بتربة حمرال وانحدارات منخحضة وتنوع نباتي كبير الحريؽ إيجابيًا يي السحوح الشمالية والغربية أار -

 م  زيادة يي ابنواع الشوكية والجحايية التي تميزت بتربة بيضال وانحدارات كبيرة وتنوع نباتي منخحضالجنوبية والشرقية 

 التوصيات

وذلؾ لممحايظة عم  التربة ومن  انجرايها ولتتمكف ابنواع الرئيسية لمغابة  ،الححاظ عم  الغطال النباتي الذي ظهر بعد الحريؽ -
 مف استكماؿ نموها واستعادة سيطرتها.

 ،متابعة التعاقب النباتي يي السحوح الشمالية والغربية لتحديد العمميات الحراجية الالزمة مف أجؿ تسري  عودة الغطال النباتي -
 المتدهورة. وتحريج السحوح الجنوبية والشرقية

الححاظ عم  ابنواع الموجودة يي الغابة وحماية الغابة مف جمي  أشكاؿ التعدي واتخاذ اإلجرالات الالزمة لمحد مف أخطار  -
 حرائؽ الغابات وذلؾ لمححاظ عم  ال يـ البيئية واالقتئادية لمغابات.

لحرائؽ الغابات وذلؾ بهدؼ ري  الوعي البيئي واعتماد تشجي  ومتابعة البحث العممي يي مجاؿ ت ييـ ابار البيئي واالقتئادي  -
 مبدأ الوقاية مف حرائؽ الغابات ومكايحتها.
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Abstract 

Plant biodiversity has been studied in Khribat Al-Qala'a Forest (Jabal Al-

Arbaeen) of the Qardaha-Lattakia region in 2017, which was subjected to a fire 

in 2007. The study included 5 Releves (surveys) of burnt plant and 5 releves of 

unburnt plants in all exposures. Plant diversity indices (specific richness, 

Shannon and Sorenson) and some site characteristics were used to find out the 

effect of fire on plant diversity. The results showed that the fire led to an 

increase in plant diversity in all parts of the forest. This increase was positive in 

the northern and western exposures where the forest maintained its qualitative 

composition in addition to the new species, while in the southern and eastern 

exposures was negative due to the spread of spiny and indicators of degradation 

species at the expense of the main species of the forest and this is due to site 

conditions where these exposures are characterized by high slopes and a high 

concentration of calcium carbonate. 
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