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 جافةغابات المناطق ال

 

 غابات المناطق الجافةلالعامة البيئية  ساألس

 (أشجار غابات المناطق الجافة )

 

 يمتدحار وجاف وماطر، وصيف  سبيا  البحر األبيض المتوسط الذي يتميز بشتاء بارد نسوريا مناخ ود يس
أما . على المنطقة الضغط الجوي المرتفع، مما يؤدي إلى رياح شرقية باردة وجافة حيث يسيطرشهر ة أربعأ

الرياح دة امتداد الضغط الجوي الهندي المنخفض وبالتالي سيا المنطقة تحت تأثير في فصل الصيف فتقع
األمطار ودرجة الحرارة العظمى و الصغرى وكمية  ميةالمناطق بک البادية عن بقيةوتختلف . الجافة والحارة

 .تحنالتبخر 

، تعتبر المناطق الجنوبية الشرقية أقل (مم 099-572)األمطار في سوريا خالل فصل الشتاء  تهطل
 ٠١طرة فيها أكثر من ماأليام الم عددوال تبلغ . ملم٠١١السنوية  حيث ال تتعدى أمطارها ا  مطار أالمناطق 

من نصف مساحة سورية مشكلة بادية الشام، يبدأ موسم األمطار أكثر وتؤلف هذه المنطقة . في العام يوما  
في شهر نيسان وقد يمتد في بعض األحيان حتى  بصورة عامةيلول في معظم المناطق وينتهي أفي شهر 

 .أشهر السنة أمطارا  ثر كأكانون األول وكانون الثاني  يار، ويعتبر شهرا  أشهر 

 -العاديل انتشار عشيرة السنديان صي ثال  دور هام في توزع وانتشار األنواع النباتية، فمولكمية األمطار 
، مم 499-029خط األمطار  حتى Quercus calliprinos - pistacia palasinaالفلسطيني البطم 

 مم 499-029 إن خط األمطار. مم029والعشائر التي تنتشر فيها انواع الشيح تصل حتى خط امطار و 
لتشكل  دنىيمثل الحد األ حيثية في القطر التي لها أهم( معدل األمطار السنوي) يعد من أبرز الخطوط 

للزراعة البعلية  ىالحد األدن نفسهكما يمثل في الوقت ، الغطاء النباتي التابع لمنطقة البحر األبيض المتوسط
 .الدائمة

ب تموز وآ انيا المطلقة، اما شهر دالقطر كما وتحدث فيه الحرارة البرد أشهر السنة في كانون الثاني أر بعتي

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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لف رطوبة الهواء باختالف فصول السنة ، فهي تة، في النصف الشرقي من البالد ، تخسنالفهما أحر أشهر 
لذلك على تشجير المناطق . خالل فصل الصيف كبيرا   بينما تنخفض انخفاضا  مرتفعة خالل فصل الشتاء 

 لذلك البد من معرفة عالقة امبرجيه التي معرفة مداها البيئيو الغابوية يجب أباتات الحراجية الجافة بالن
 : كمايليتعطينا فكرة عن المناخ المتوسطي 

Q = 2000 P/(M2 – m2) 

 :حيث 

- Q برجيهمالعامل البطري الحراري أل. 

- P ممر طامل السنوي لألمعدال 

- M  (درجة مطلقة)معدل الحرارة العظمى للشهر األكثر حرارة 

- m  (درجة مطلقة)معدل الحرارة الصغرى للشهر األكثر برودة 

 

 :اتجهت المنطقة نحو الجفاف  قيمتهارطبة وكلما صغرت ت المنطقة نكا Qلما كبرت قيمة  ك

 : Qقيمة 

  09-59: الطابق الجاف 

 29-09: شبه الجاف 

 09-29:  شبه الرطب

 082-09: الرطب 

 082˂: الرطب جدا  

 : لىإالقطر العربي السوري  ه فيامبيرجي ملب معاحسوتم تقسيم البيئة المناخية 

مم ، وتتوزع في مرتفعات  0499-899وية بين سنتتراوح أمطارها ال:  humidالمنطقة الرطبة  -0
 .من مساحة القطر %5 غطيوت. الشيخ  األكراد والالذقية وجبل
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مم ، وتشكل  899-299طارها السنوية بين أمتبلغ :  sub - humidالمنطقة نصف الرطبة  -5
 .من مساحة القطر 09%

مم ، وتشمل  299-529 تتراوح أمطارها السنوية بين:  semi - aridالمنطقة نصف الجافة  -0
 %00وتشكل ل العرب ، وجبالمنطقة الشمالية الشرقية والجبال التدمرية الشمالية وجبل عبد العزيز 

 .عادي وبقايا البطم األطلسيالمن مساحة القطر وينمو فيها السنديان 
من مساحة  %90مم ، وتمثل  529-099تتراوح أمطارها السنوية بين :  aridالمنطقة الجافة  -4

 .ات من البطم األطلسيبفيها غاد يوج .ا  الجافة جد قةمنطالقطر مع ال
تشمل غالبية األقسام الجنوبية والوسطى ، بينما :  very aridأو شديدة الجفاف  المنطقة الجافة جدا   -2

 .يت الحراجنبخال من ال .سابقةنصف الرطية تنحصر ضمن المناطق الو  المنطقة الجافة

وقد تعرض الغطاء النباتي الطبيعي في سورية ومنذ القدم لعمليات الهدم والتخريب التي قام بها اإلنسان 
غطية نباتية أسورية عدة نميز في ن ألما هو موجود  ويمكننا استنادا  . تغيير کبيرمما أدى إلى رئيسي  بشكل

ر النباتات المتحملة للجفاف نتشففي المناطق شبه الصحراوية والصحراوية ت. للظروف المناخية لك تبعا  ذو 
الشجيرات نان باإلضافة إلى بعض شوالشيح واأل بأعشاب حولية أو معمرة وأنجم متفرقة وتضم القأبصورة 

ية و وتنتشر في المناطق االنتقالية بين المناخ الصحراوي والمتوسطي بعض األشجار الغاب .المتفرقة كالطرفاء
سنديان باإلضافة إلى األنجم والنباتات م واللبطجاص البري واللوز والزعرور واة للجفاف کاإلملالمتفرقة المتح

 .لصحراويةكثر وفرة وكثافة من المنطقة اأالعشبية حيث تصبح 

 :بين سبلبادية بالطرق التقليدية لويصعب تصنيف الغطاء النباتي في ا

 التنوع البيئي الموجود في البادية والمرتبط بتنوع الطبوغرافية والمناخ والتربة -

ضغوط االستثمار أي الرعي واالحتطاب والفالحة بحيث أصبحت معالم الغطاء النباتي األصلي غير  -
 .واضحة

للسكان الموجودين وتنوعه في البادية السورية إال أن له أهمية كبرى السيما الغابوي ومع قلة الغطاء النباتي 
 .في تلك المناطق
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 شجار و شجيرات المناطق الجافة لسكان هذه المناطقأأهمية 
 : البيئية الوظائف

 كيفة بصورةتموطنة و ومت فريدة   ي أنواعا  أو تحيث صون التنوع البيولوجي لغابات األراضي الجافة  -0
 .الظروف المتطرفة معخاصة 

ات األراضي الجافة أن تساعد السكان، بما بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه يمكن لغا -5
سلع وخدمات اساسية على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة في إطار مناخ متغير،  تقدمه من

ت إدارتها في حسنيمكن أن يسهم، إذا أ ظممختزن في هذه النالكربون ال وعالوة على ذلك فإن
 التخفيف من آثار تغير المناخ

صر مثبت للتربة، عنالغابات ك عملتحيث مكافحة التصحر وتالفي تدفقات المياه وتعرية التربة  -0
لحماية التربة وتحسين نوعيتها، فجذور األشجار  مثاليا   ومنطقة عازلة ضد التصحر، وتمثل عنصرا  

 على االحتفاظ بالمغذيات تحسن من قدرة التربة
 ياحالمزروعات من الر  وقاية -4
 .تثبيت الكثبان الرملية -2
 .تثبيت المنحدرات -9
 .استصالح األراضي المالحة -7
 .الغبار تحسين بيئة السكان المحليين بإنشاء مشجرات تستخدم في اإلستجمام والراحة والحد من -8

 

 : الوظائف االجتماعية واالقتصادية

للمواد الغذائية للمجتمعات المحلية في  هاما   فالمنتجات الحرجية تشكل مصدرا  : ائي غذاألمن ال -0
توفر تغذية هامة وتشكل  ذورجعسل النحل، والفواكه المتنوعة واألوراق والبراعم والف. افةجال ياألراض

 .افةجالطوارئ في الشهور الحاالت  في هاما   يا  اطياحت
ض راأم الغابات في األراضي الجافة كخدما تست كثيرا  ف ،البريةالمستأنسة و لحيوانات لاألعالف تقديم  -5

لمجموعة واسعة من الحيوانات المنزلية ات توفر الغذاء بفالغا. المنزلية لرعي لتربية الحيواناتل
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التي يمكن أن تصبح مصدرا و  وخاصة في فترات الجفاف األبقار واألغنام والماعز والخيل واإلبلك
 .للحوم ومنتجات األلبان والصوف والجلود لتلبية االحتياجات البشرية األساسية

غابات مثل الفلين والصمغ في ال مصدر دخل للسكان المحليين من خالل المنتجات غير الخشبية -0
السوق الدولية، ولها استخدامات متعددة في في  قيمة كبيرةنج والتي لها والزيوت العطرية والرات

ويمكن أن توفر التجارة بهذه المنتجات  .وغيرها دوات التجميلأالصناعات الصيدالنية والغذائية و 
 .واالقتصادية ر والتنمية االجتماعيةفقال أةفرصة هامة للتخفيف من وط

وحطب الوقود هو الوقود ، احلو إمدادات المنتجات الخشبية، بما في ذلك حطب الوقود، واألعمدة واأل -4
 .المنزلي الوحيد في المناطق الريفية، كما تستخدم األخشاب في عمليات التشييد

 

 أشجار غابات المناطق الجافة 

في المناطق الداخلية وجزء من غابات في الطابق البيومناخي شبه الجاف غابات السنديان العادي  تنتشر
الطابق البيومناخي الجاف غابات من البطم األطلسي ويوجد في . البطم األطلسي في أعالي الجبال الداخلية

 .ويبدو الطابق البيومناخي الجاف جدا  خاليا  من النبت الحراجي حاليا  ، في مختلف المناطق الداخلية

ي و البطم األطلسي و السويد الفلسطيني و اللوز بنوعيه الشرقي و من اإلجاص السور  جيدة تجمعاتتوجد 
مم وضمن مناخ شبه جاف وشتاء 099حيث كمية األمطار بحدود  السفوح الشرقية لجبال البادية علىالشائع 

  .ومحجرة، بارد جدا  وتربة ضحلة إلى متوسطة العمق

 الشرقي والخوخ البري والزعرور الفلسطيني و اللوزالبطم األطلسي و السويد وتنتشر بقايا غابات مفتوحة من 
وذلك على المنحدرات ، ذات الشتاء البارد والبارد جدا   في المنطقة اإلنتقالية بين المناطق الجافة وشبه الجافة

مجردة من  وتبدو هذه المناطق .سنة/مم 009-089هنا كمية األمطار  .والهضاب الجبلية بين جبال البادية
إن ندرة .وصنع الفحمالجائر واالحتطاب وذلك بسبب الرعي ، الحراجي باستثناء ما ذكرناهاتي الغطاء النب

   .رعي الجمال والماعز جمع ثمار البطم، انجراف التربة: وجود أشجار البطم الشابة يعود إلى 

أشجار الزعرور بقايا تجمعات من السنديان العادي إضافة إلى العديد من فتنتشر ، جبل العربمناطق  أما في
 .و السماق و بعض أشجار البطم األطلسي و اإلجاص السوري
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والذي  تشكل هذه النباتات الحراجية موردا  حيويا  مهما  لسكان هذه المناطق من خالل منتجاتها كحطب الوقود
والشراب  والصموغ والعسل كاألوراق والثمار والراتنج ةخشبيوالمنتجات غير ال ،الطاقة يؤمن احتياجاتهم من

وتعتبر هذه المنتجات الثانوية غير الخشبية مصدرا  مهما  للدخل في ... والمواد الدباغية والمواد الطبية
 .المناطق الجافة وشبه الجافة بسبب انخفاض القيمة اإلقتصادية ألخشاب انواع تلك المناطق

  

 :وشبه الجافة أهم أشجار المناطق الجافة 
 

 :  Pistacia atlanticaالبطم األطلسي 
تنتشر في الطوابق البيومناخية شديده . اوراقها متساقطة، تعمر لمئات السنين، م59- 02شجرة ارتفاعها  

يستخدم في التحريج . تقاوم الجفاف و البرد و تخلف بعض القطع. الجفاف الباردة والعذبة والمعتدله والحارة
عصاراته ، أوراقه علفية للمواشي. اف يؤخذ عليه بطء نموهاالصطناعي في المواقع الجافه الشديده الجف

 .ويستخدم أصال  لتطعيم الفستق الحلبي، ثماره زيتية لها اهمية اقتصادية. الراتنجيه تفيد في تسكين األلم
 

 : Pyrus syriaca اإلجاص السوري 
توجد . لكسر طور السكونتحتاج بذورها لتنضيد . ثمارها صفراء اللون حلوة المذاق(. م 09)شجرة صغيرة 

يصلح لتطعيم اإلجاص العادي و يستخدم في التشجير الوقائي ، األزهار رحيقية. في الطوابق نصف الجافه
 .في المناطق نصف الجافة والجافة الباردة

 
 : Crataegus azarolusالزعرور 

المناطق نصف الجافة حتى تستخدم كأصول لتطعيم التفاح ينتشر في . م 09الى  5شجيرة ارتفاعها من 
يوجد في جبل البلعاس وجبل عبد العزيز و جبل . أزهاره طبية، يستخدم ككاسرات للرياح، تخوم البادية

 .العرب
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 :  Amygdalus orientalisالشرقي اللوز

يستخدم إلنشاء األسيجة في . تتحمل الجفاف و البرودة، أوراقها وبرية جدا  ومتساقطة، تحت شجيرة شوكية
 .لمناطق الجافةا

 
 : Rhamnus palastinaالفلسطيني  السويد

وهونبات ( مم029أمطارها )م يعيش في المناطق الداخلية الجافة وشديدة الجفاف  0- 0شجيرة ارتفاعها 
 .رعوي وتستخدم أخشابه لالحتطاب

 
 : Zizyphus lotusالعناب 

يستخدم االنسان ثمارها لألكل وتستخدم أوراقها . توجد في السلمية و في منطقه الجزيرة وعفرين وبانياس
 .تستعمل في تثبيت الرمال. لتغذية الحيوانات ويستخدم خشبها للوقود والفحم

 
 Tamarix articulataالطرفاء 

 
 




