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  محمية األرز والشوح

  

 

 :للمحمية والطبوغرافية الخصائص الجغرافية  -

م 099الجزء الشمالي لسلسلة الجبال الساحلية بين  تقع محمية األرز والشوح في القسم العلوي من
على السفحين الغربي والشرقي من جبل  ,(تىقمة النبي م)طح البحر س م عن2651و( حو جب الش)

االنحدار شديد على السفح الشرقي ويصل . ی المطل على سهل الغاب والممتد شمال جنوبتالنبي م
 . درجة على السفح الغربي 12-19درجة, وهو يقارب  56إلى 

على السفح الغربي الرطب وغابة األرز على السفح الشرقي األقل  ية الشوح بشكل رئيسبتنتشر غا
ألمطار والرطوبة الجوية مقارنة من ا يعود هذا اإلنتشار الطبيعي إلى متطلبات الشوح العالية. رطوبة

 .مع األرز

 

 :الخصائص المناخية  -

السيما  لمحميةل لعدم وجود محطات مناخية في المحمية, فقد تم استنتاج الخصائص المناخية نظرا  
ومحطتين افتراضيتين على نوية من محطتي صلنفة وجوبة برغال القريبتين من المحمية ساألمطار ال

 :م 2599ارتفاع 

  .مم1901 و مم2509يتراوح بين  مطارالمتوسط السنوي لأل

جاف فالصيف أما , الربيع ثم الخريف ومن ثم في, تحدث في الشتاء من األمطار السنوية% 69
 .جدا  

 .رتفاع والمعرضلال تبعا  م  15-53 : (M)متوسط درجات الحرارة العظمى للشهر األكثر حرارة 

 .لالرتفاع والمعرض م تبعا   9.8 – 1.3( : m)متوسط درجات الحرارة الصغرى للشهر األكثر برودة 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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 .م29-يمكن أن تصل إلى : درجة الحرارة الدنيا المطلقة

 

 : الخصائص األرضية -

تعلوها ترب التيراروسا والتي تتحول تحت تأثير الغطاء , كلسية كتيمة قاسية مشققة بعمقالصخور 
النباتي لغابتي االرز والشوح في المناطق المرتفعة إلى تربة دبالية غنية بالمادة العضوية غير 

لى تربة بينية متوسطية في المواقع متوسطة االرتفاع وبتدهور غابتي االرز والشوح تتدهور  المتحللة وا 
 .هذه التربة وتتغير حالتها

 

 : ة الشوحبة األرز وغابوضع غا -

 : غابة األرز

ل النبي بجية للنبت الحراجي في المناطق العلوية من السفح الشرقي لجو ة األبة األرز الغابتمثل غا
لغابة للترميم الذاتي لمتى, إال أنها حاليا في وضع حرج بسبب ندرة التجدد الطبيعي لألرز الضروري 

 .المتدهورة بسبب التعديات المختلفة التي أصابتها في الماضي والتزال تصيبها

ليفة الضوء مثل السنديان شبه العزري والسنديان البلوطي أفي المستقبل البعيد, ستحل األشجار 
ة بتسيطر على الغابة محولة غاس, و والشرد الشرقي والصلع وغيرها محل األرز لعدم تجدده طبيعيا  

ة ثانوية من األشجار العريضة األوراق مشكلة تحت أوج دائم, وفي النهاية باألرز األوجية إلى غا
يختفي النظام البيئي لألرز بشكل دائم مع كل ما ينتج عن ذلك االختفاء من نتائج سلبية من حيث 

 .حليةضياع التنوع الحيوي المتميز والمصادر الوراثية الغنية, إضافة إلى تدهور البيئة الم

إن هذا الوضع المتدهور لغابة األرز كان األساس في إعالن هذه المنطقة محمية بيئية حراجية  
عادة ترميمها بتشجيع التجدد الطبيعي من جهة والقيام بزراعة غراس األرز في  للحد من تدهورها وا 

  .وحمايتها من الرعي بشكل كامل (ظل خفيف)ا  المواقع المناسبة بيئي

 : تجدد الطبيعي لألرز يمكن أن تعود إلىإن صعوبة ال
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 ة وشدة جفافها صيفا  بالتدهور الشديد للتر  -
 ية للبذورتابضعف القدرة اإلن -
 إصابات حشرية للبذور داخل المخاريط الثمرية -
 .من األبحاث حول هذا الموضوع وهذا يتطلب مزيدا   ,دة اإلضاءة أو قلتهاش -

 

 :غابة الشوح 

ل النبي بلج غربيجية للنبت الحراجي في المناطق العلوية من السفح الو ة األبالغا شوحة البتمثل غا
التعديات القديمة والحديثة من رعي بسبب  أيضا  كغابة األرز في وضع حرج متى, إال أنها حاليا  

إال انها ليست مهددة باإلختفاء بسبب إمكانية تجددها ... جائر وقطع لألشجار وكسر لألراضي
 .درة بذور الشوح على اإلنبات طبيعيا  في المواقع الظليلة المحمية من الرعيالذاتي وذلك يعود لق

محمية بيئية ها مع غابة األرز كفي إعالنأيضا  كان األساس  لشوحإن هذا الوضع المتدهور لغابة ا
السيما من حيث التنوع الحيوي , لحماية هذا النظام البيئي الحراجي الفريد من نوعه في سورياحراجية 

  .لمصادر الوراثية والمواقع الجغرافية الخالبة التي يشغلها مع األرزوا

 

 :وضع األنواع النباتية -

 :مثل . نباتات مهددة -2

 .البايونيا, التفاح البري, Juniperus durpaceaالعدريش , البندق, األرز اللبناني, الشوح الكيليكي

 :نباتات متناقصة  -1

السرخس )الخنشار , Hedra helixاللبالب , الدفنة, الغبيراء الممغصة والخيمية, الصلع الشردي
 dryopteris libanotica( اللبناني

 .السنديان شبه العزري, البلوط الرومي, السنديان اللبناني, الشرد الشرقي: نباتات متزايدة  -5
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 :األنواع النباتية الدالة -

 :مثال . تعتبر دالة جغرافيا  وبيئيا  على غابتي الشوح واألرز هناك بعض األنواع التي

 ,Q. cedrorumالسنديان األرزي , السنديان اللبناني, األرز اللبناني, الشوح الكيليكي

القثاء النصيري , Acer tauricolumالقيقب الطوروسي ,  Rhamnus catharticaالسويد المسهل
Astragalus nussairensis ني األوراق والقثاء قطAstragalus eriophylloides... 

 

 :األنواع الحيوانية البرية -

 :األنواع المنقرضة حاليا  من منطقة المحمية  -

 . الماعز الجبلي, الدب البني السوري, النمر السوري, الفهد

 :األنواع الحيوانية البرية الموجودة في محمية األرز والشوح والمهددة باإلنقراض  -
 .الفرس الكبيرخفاش نعل 

 :االنواع المهددة قليال  في المنطقة  -
النسر , الضبع المخطط, الخفاش الكبير ذو اذن الفار, الخفاش ذو األجنحة الطويلة

 .األقرع

 :الطيور  -

 :الجوارح المهاجرة -

بـعدة في فترة أواخر أيلول  2065قدر عدد الطيور الجارحة الكبيرة التي تعبر المنطقة يوميا  في عام 
 :من أهمها . مئات واآلتية معظمها من تركيا

 . الباشق الشرقي, العقاب المنقط الصغير, صقر العسل الحوام

 .كما أن هناك هجرة اخرى للجوارح في الربيع

 :الطيور المستوطنة -
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 laniusالدغناش القبطي , (حجل شوكار) الحجل رمادي الرأس, العندليب, قبرة الغابات, الغراب
nubicus , ( الصفيرون)اء الرأس سودالدرسةEmberiza melanocephala , السمامةApus ,

 ...يلنو بعقاب 

 

 :قائمة بأهم األنواع الحيوانية الرئيسية الموجودة في المحمية  -
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