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دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن
تم تنفٌذ مشروع " دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن-غابات جنوب الضفة
الغربٌة" من قبل معهد األبحاث التطبٌقٌة – القدس (أرٌج) خالل -2007
2010؛ وبتموٌل من وزارة التربٌة والتعلٌم العالً.

هدف الدراسة:




فهم واقع وتحدٌات الغطاء النباتً الحرجً لغابات الضفة الغربٌة وبالتركٌز
على غابات جنوب الضفة الغربٌة.
توثٌق وتصنٌف الغابات على المستوٌٌن الحٌوي والبٌئً
زٌادة الوعً فً مجال بحث وإدارة األحراج للحصول على التنمٌة المستدامة
لغابات الضفة الغربٌة.

وذلك من خالل إجراء دراسة ومسح مٌدانً وتطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة
وبالتعاون مع المختصٌن من وزارة الزراعة.

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

أهم نشاطات المشروع:
.1

.2

.3

دراسة واقع الغابات فً جنوب الضفة الغربٌة وخاصة غابات الخلٌل؛
بما فً ذلك مسح ألنواع الغابات ،الموقع الجغرافً ،المساحات ،الواقع
التارٌخً والقانونً (ملكٌة الغابات) ،النظم البٌئٌة ،نوع الغطاء النباتً،
والتحدٌات والضغوط التً تواجهها.

تدعٌم معلومات الدراسة األولٌة بمعلومات النظم الجغرافٌة بما فً ذلك
الموقع ،المساحة ،الحدود ،الطرق ،والمواقع السكنٌة المجاورة ،المناخ،
والمصادر الطبٌعٌة.
اختٌار غابتٌن من غابات جنوب الضفة الغربٌة للدراسة بناءاً على نتائج
الدراسة االولٌة وذلك ضمن معاٌٌر خاصة؛

أهم نشاطات المشروع:

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .4التنسٌق مع وزارة الزراعة ،خاصة قسم األحراج من أجل التأكٌد على التوافق على
االختٌار النهائً للغابات التً سٌتم دراستها.
 .5القٌام بالمسح المٌدانً وجمع المعلومات مع األخذ بعٌن االعتبار أفضل طرق البحث
والتجمٌع وبالتعاون المباشر مع قسم االحراج.
 .6تحلٌل نتائج المسح المٌدانً وربطها بالمعلومات التً تم جمعها من خالل وزارة
الزراعة – مدٌرٌة حراج الخلٌل وعن طرٌق استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة-
أرٌج؛ حٌث تضمنت نتائج البحث على معلومات بٌئٌة وحٌوٌة على مستوى الغابة،
منها األنواع واألعداد النباتٌة وتحدٌد توزٌعها وعالقاتها ،وحساب كثافة الغطاء
النباتً ومعدل نمو وأطوال النباتات والظروف المناخٌة والبٌئة والجغرافٌة السائدة،
وعمق التربة وعالقاتها ،الخ.

أهم نشاطات المشروع:

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .7تجمٌع عٌنات نباتٌة لعمل معشبة تضم عدد من النباتات الممثلة لكل غابة.
 .8انشاء قاعدة المعلوماتٌة متخصصة باالحراج الفلسطٌنٌة والتً ضمت مختلف نتائج
الدراسة ،وقد تم ربطها بالنظم الجغرافٌة والمعشبة وربطها بالتقارٌر والمؤسسات
الفاعلة فً هذا المجال .كما وتم إعدادها بشكل متكامل وشامل بحٌث ٌمكن أن
تستوعب معلومات حول كافة الغابات فً فلسطٌن.

 .9توعٌة العامة والمتخصصٌن بموضوع حراج فلسطٌن عن طرٌق
 عقد دورة تدرٌبٌة للمختصٌن فً مجال الحراج من وزارة الزراعة
– مدرٌات جنوب الضفة الغربٌة حٌث تم عرض الدراسة بشكل تفصٌلً
وعلى ٌومٌن شملت الجانب النظري والعملً.
 نشر نتائج الدراسة على شكل كتٌب ،تقرٌر علمً ،وقاعدة معلوماتٌة
محوسبة.

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

خطوات تنفٌذ البحث:
لقد تم تطبٌق نشاطات البحث على مدار السنة وعلى مستوى كل فصل
لضمان الحصول على نتائج شاملة ودقٌقة.
 .1اختٌار الغابات المستهدفة:
لقد تم اختٌار غابتً القرن والقف اثر دراسة معمقة ألهم معاٌٌر الحٌوٌة
والبٌئٌة لغابات جنوب الضفة الغربٌة.
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ومن أهم هذه المعاٌٌرالتً طبقت فً اختٌار الغابتٌن:
 أن تكون المنطقة معرفة على أنها منطقة حرجٌة مسجلة لدى وزارة الزراعة
الفلسطٌنٌة،
 أن تمثل الغابتٌن أنواع الغابات فً جنوب الضفة الغربٌة،
 أن تكون مساحة الغابة مناسبة للقٌام بالمسح والدراسات المٌدانٌة،
 أن ٌكون تارٌخ الغابة معروف واإلدارة تابعة لوزارة الزراعة (ولو جزئٌا ً)،
 أن تكون اما حرجٌة مزروعة من قبل االنسان أو طبٌعٌة أو مختلطة،
 أن تقع الغابة ضمن النظام الجغرافً-البٌئً لمنطقة المرتفعات الوسطى
ومنطقة البحر األبٌض المتوسط،
 تحتوي على أعلى قدر ممكن من التنوع البٌولوجً ،والبٌئً ،والمناخً
 أن تكون متأثرة بالنشاطات العمرانٌة الفلسطٌنٌة /النشاطات االستٌطانٌة
االسرائٌلٌة على أشكالها.
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دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .2الخطة المتبعة لدراسة المحتوى الحٌوي والواقع المكانً لكل غابة
 .1تم اختٌار أربعة مقاطع فً كل غابة موزعة
بحٌث شملت األنواع والكثافات والبٌئات النباتٌة
المختلفة للغابة لضمان مسح أشمل وأدق للغابة.

 .2تحدٌد كل مقطع عن طرٌق استخدام جهاز تحدٌد إحداثٌات الموقع ()GPS

وكتابة اسم المقطع باختصار على أربعة زواٌا المقطع مثال )(WQB1
 .3تبلغ مساحة كل مقطع  50م *  50م ( 2.5دونم).
 .4تحدٌد الطرق والممرات للوصول لكل مقطع.

المقاطع االربعة التً إختٌرت فً غابة وادي القف/الخلٌل

المقاطع االربعة التً إختٌرت فً غابة القرن/الخلٌل

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .2الخطة المتبعة لدراسة المحتوى الحٌوي والواقع المكانً لكل غابة

 .5تم جمع المعلومات الحٌوٌة والبٌئٌة لكل غابة قبل المباشرة بالمسح بما فً ذلك
معلومات عن موقع وحدود ومساحة الغابة ،مناخ وتضارٌس وبٌئة الغابة ،التنوع
الحٌوي ،برامج ادارة الغابة ،والجهة المسؤولة عن كل غابة ،الخ.
 .6تجهٌز األدوات والمعدات الضرورٌة ألجراء المسوحات والمقاٌٌس المطلوبة خالل
الدراسة بما فً ذلك استمارة المسح المٌدانً ،وكتب التصنٌف والمتر والبراد وأكٌاس
التخزٌن واألوراق واألقالم ،ورشاش األلوان ،والكامٌرا ،جهاز تحدٌد احداثٌات الموقع
ال  ،electronic GPSو جهاز تحدٌد احداثٌات الموقع باللٌزر(laser )GPS
 ،tech impulseجهاز قٌاس جهاز األطوال  electronic clinometerوجهاز
حفار الجذوع  ،stem boreوغٌرها.
 .7تمت عملٌة التنسٌق مع وزارة الزراعة ومدٌرٌات الحراج والفنٌٌن المٌدانٌٌن خالل
عملٌة إجراء مسح الغابتٌن.

 .3القٌام بالمسح المٌدانً للغابتٌن:
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 3.1القٌام ب  14زٌارة مٌدانٌة خالل فترة البحث موزعة على الفصول
المختلفة.
 3.1دراسة األنواع النباتٌة السائدة وتحت السائدة فً كل غابة
على مستوى العائلة والجنس والنوع.
 3.2دراسة توزٌع النباتات السائدة وكثافتها فً كل غابة بمساعدة
نظم المعلومات الجغرافٌة وخاصة ال .GPS
 3.3ربط األنواع السائدة وتوزٌعها مع مناخ
وبٌئة كل مقطع لكل غابة.
 3.4انتاج خرائط تمثل التوزٌع النباتً
لكل مقطع لكل غابة.
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 3.5دراسة طول وقطر األنواع النباتٌة السائدة فً كل غابة
باستخدام المتر ،وجهاز ،Electronic Clinometer
وجهاز Lazer tech Impulse

 3.6دراسة توزٌع الغطاء الصخري والترابً والنباتً
(تحت السائد) باستخدام خطوط مقطعٌة طول كل منها خط
 50م ،ومن ثم تم حساب أعداد األشجار والصخور التً
تقع على الخط الطولً المتقاطع
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 3.7دراسة عمق التربة وممٌزات سطح األرض باستخدام
غرز وتد فً التربة على طول الخط الطولً المتقاطع
 3.8دراسة عمر ونسبة نمو النباتات السائدة فً كل غابة
عن طرٌق استخدام حفار الجذوع ()stem borer
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 .3.9جمع عٌنات نباتٌة ممثلة ألهم األنواع لكل
غابة للمعشبة من خالل وضع العٌنات فً ثالجة
مباشرة بعد القطف ومن ثم تجفٌفها عن طرٌق
المكبس .كما تم ربط العٌنة بصورتها فً بٌئتها
الطبٌعٌة وبموقعها الجغرافً والقاعدة
المعلوماتٌة.
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 .4تجمٌع وتحلٌل المعلومات التً تم جمعها فً المٌدان.
 .5انتاج تقرٌر علمً بنتائج وتحلٌل الدراسة باللغة االنجلٌزٌة.
 .6اصدار كتٌب بأهم نتائج الدراسة باللغة العربٌة.

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

نتائج الدراسة
مقارنة بٌن غابتٌن وادي القف والقرن:

 .1الموقع :تقع غابتً وادي القف والقرن
فً جنوب الضفة الغربٌة على المرتفعات الجبلٌة
الوسطى ،فً محافظة الخلٌل،
ٌسودها النظام البٌئً للبحر األبٌض المتوسط .
القف :جنوب غربً الخلٌل
القرن :شمال الخلٌل

غابة وادي القف

 .2المساحة:
القف 1050 :دونم لعام .2007
القرن 560 :دونم لعام .2007
زرعت القف على مراحل من سنة  1927و.1960
زرعت القرن في عام . 1926
غابة القرن

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .3الملكٌة:
 كانت أراضً الغابتٌن ذات ملكٌة خاصة للفلسطٌنٌٌن ،إال انه تم مصادرتها من
قبل االنتداب البرٌطانً وتحرٌجها.
 .4االدارة والمتابعة:
 تقع غابة القف فً جنوب غرب محافظة الخلٌل فً المنطقة الجٌوسٌاسٌة
ٌ
ولكن تحت السٌطرة
( )B,Cوهً تحت إدارة وزارة الزراعة الفلسطٌنٌة
اإلسرائٌلٌة وٌتابعها خمس حراس حراج.
 تقع غابة القرن فً شمال محافظة الخلٌل فً المنطقة الجٌوسٌاسٌة ( )Cوهً
تحت السٌطرة االسرائٌلٌة واإلدارة الجزئٌة لوزارة الزراعة وٌتابعها حارس
حراج واحد ٌصل الغابة كل ٌ 25وم.
 .5نوع الغابة:
 ان غابتً وادي القف والقرن ممثالت لغابات جنوب الضفة الغربٌة.
 غابة وادي القف تعتبر غابة مزروعة أما غابة القرن تعتبر غابة خلٌطة من الغابة
المزروعة والغابة الطبٌعٌة.

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 .6الواقع البٌئً والمناخً للغابتٌن متباٌن


تمثل غابة وادي القف نموذجا لغابات جنوب شرق البحر المتوسط ،إذ تتمٌز المنطقة:







تمثل غابة القرن نموذجا لغابات نظام البحر األبٌض المتوسط ،لكنها تتمٌز










برطوبة عالٌة ( )%60.5ناتجة عن انحدارها فً اتجاه معاكس للشمس،
مع اعتدال نسبً فً درجات الحرارة شتاءاً ٌصل الى معدل  0C 16.5ومٌلها لالرتفاع صٌفا ً،
واالعتدال فً معدالت هطول األمطار فً منطقة الحراج تصل 500-400ملم سنوٌا ً
وارتفاعها من 700-500م فوق سطح البحر.

بدرجات الحرارة باردة نسبٌا ً فً الشتاء معتدلة صٌفا ً حٌث ٌصل المعدل إلى  0C 15.5وانخفاضًا
فً الرطوبة النسبٌة صٌفاً،
وزٌادة فً كمٌات األمطار التً ٌصل معدل هطولها من  600الى 700م سنوٌا ً
وذلك نتٌجة االرتفاع عن سطح البحر الذي ٌزٌد عن  1000- 800م فوق سطح البحر.

اذا تمتع غابة وادي القف بارتفاع اقل ،ودرجات حرارة أعلى وكمٌة أمطار أقل من تلك التً
تتمتع بها غابة القرن.

هذه العوامل شكلت تنوع واختالف فً المحتوى البٌولوجً والبٌئً لكل غابة

خرٌطة االرتفاعات لموقع غابتً وادي القف والقرن

خرٌطة معدالت الرطوبة السنوٌة لغابتً وادي القف والقرن

خرٌطة معدالت االمطار السنوٌة لغابتً وادي القف والقرن (ملم)

خرٌطة معدل درجات الحرارة السنوٌة لغابتً وادي القف والقرن

خرٌطة انواع الترب السائدة فً موقع غابتً وادي القف والقرن

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

: النباتات السائدة فً المقاطع األربعة للغابتٌن.7
،)Pinus halapensis( شجرة الصنوبر
.)Cupressus sempervirens( وشجرة السرو

القف

،)Teucrium divaricatum( نبات الجعدة
،)Clematis cirrhosa( ًالحبل المسك
،)Smilax aspera( العلٌق
)Asparagus aphyllus(  الهلٌون-األسبرجس الخشن
)Sarcopoterium spinosum( النتش

. وعشرات األنواع النباتٌة األخرى
،)Pinus halapensis( الصنوبر
،)Quercus calliprinos( البلوط
.)Arbutus andrache( )القٌقب (القطلب
،)Pistacia palaestina( ًالبطم الفلسطٌن
،)Crataegus azarolus ) والزعرور
،)Styrax officinalis( ًالعبهر الشوك
ًالسوٌد الفلسطٌن
،)Rhamnus lycioides subsp. graeca(

.) وغٌرهاPirus syriaca ( األجاص البري

القرن

 .8النبات والظروف البٌئٌة السائدة:

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

تتمتع غابة وادي القف بارتفاع أقل ،ودرجات حرارة أعلى وكمٌة أمطار أقل من تلك التً تتمتع بها غابة القرن.
 8.1غابة وادي القف:
من النباتات الممٌز نموها فً غابة وادي القف بسبب الظروف المناخٌة هً :
 السرٌس ( )Pistacia lentiscusوالخروب ( )Ceratonia siliqua؛ والتً تعتبر (Thermal
).Plants
 البطم الفلسطٌنً ()Pistacia Palaestina
والسرٌس ) (Pistacia lentiscus؛
لوجود التربة الخلٌطة فً الغابة (الوردٌة الثقٌلة
Terra rossaوتربة الرندزٌنا الخفٌفة .(Rendzina
 الزحٌف (الزعتر الفارسً) Coridothymus capitatus
(Thymus capitatus؛ فً الجزء الغربً الشمالً
للغابة لوجود الرندزٌنا الخفٌفة فقط.
 الكتان ( ، )Linum pubescensالكتٌلة
())Chiliadenus iphionoides (Varthemia iphionoides
؛ لوجود نسبة عالٌة من الصخور فً الغابة.


البرزة ()Phillgria media؛ التً تحتاج إلى وحرارة عالٌة نسبٌا ً.

 .8النبات والظروف البٌئٌة السائدة:

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 8.2غابة القرن:
من النباتات الممٌز نموها فً غابة القرن بسبب الظروف المناخٌة هً :







النتش (البالن) (()Sarcopoterium spinosum؛
حٌث التربة الغالبة فً المنطقة هً التربة الوردٌة الثقٌلة .Terra rossa
الزحٌف (الزعتر الفارسيً) ())Coridothymus capitatus (Thymus capitatus؛ فيً المنياطق
التييً تتييداخل بعييض جٌييوب التربيية الخفٌفيية الرنييدزٌنا  Rendzinaخاصيية فييً وسييط الغابيية عنييد ملتقييى
االنحدارات.
أشيجار القطليب ( القٌقيب) ( )Arbutus andrachneوالبليوط ()Quercus calliprinos؛ حٌيث أن
الغابة تدعم نمو آخير هيذه األنيواع عليى أقصيى خيط طيول شيرقا ً فيً فلسيطٌن (خيط طيول  162548وخيط
عرض .)114743
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 .9قٌاسات كثافة ونمو األشجار فً غابتً وادي القف والقرن
نوع القٌاس(معدالت) غابة وادي القف

غابة القرن

كثافة األشجار

 26-5شجرة/دونم

 11-3شجرة  /دونم

القطر (سم)

شجرة الصنوبر89 :

شجرة الصنوبر142 :

شجرة السرو71 :

شجرة القٌقب32 :

شجرة الصنوبر15-5 :

شجرة الصنوبر23-12 :

شجرة السرو11-9 :

شجرة القٌقب7-4 :

شجرة الصنوبر76-19 :

شجرة الصنوبر66-61 :

شجرة السرو46-35 :

شجرة القٌقب35-15 :

شجرة الصنوبر0.25 :

شجرة الصنوبر0.29 :

شجرة السرو0.24 :

شجرة القٌقب 0.19 :

االرتفاع (متر)

العمر (سنوات)

معدل زٌادة النمو السنوي
(سم)

معدل نمو الشجرة = نق (نصف قطر الشجرة)/عمر الشجرة

 .10نسبة الغطاء النباتً ،التربة والصخور:
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وصل الغطاء النباتً (تحت السائد) فً غابة وادي القف الى  %61وفً غابة القرن الى  %32من
مساحة الغابة.
فقد غطى نبات الزحٌف واللبٌد المساحة األكبر فً غابة وادي القف.
وغطى نبات النتش المساحات األكبر فً غابة القرن.
أما معدل عمق التربة  25و17سم من سطح األرض فً القف والقرن على التوالً.
مقارنة نسبة تغطية النبات التربة وال صخور في كل غابة
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40
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 .11استخدامات غابة وادي القف:
تستخدم بشكل رئٌس لرعً األغنام والماعز ،والترفٌه واالحتطاب،
وكما وٌستخدم السكان المحلٌة المجاورٌن بذور
وثمار الغابة مثل السماق ،الخروب ،البطم ،والبلوط،
وكما وٌستخدم الصوفان ،والبطم ،والسرٌس
كمصدر للوقود،
أما أهم النباتات الطبٌة والعطرٌة المستفاد منها
زحٌف ،الجعدة ،والكمندرا.

 .11استخدامات غابة القرن:
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تستخدم بشكل رئٌس لرعً األغنام والماعز ،والترفٌه

 تستخدم أعشابها الطبٌة ،على سبٌل المثال ،بعض
األجزاء من الجعدة ،المٌرمٌة ،والكتٌلة تستخدم
فً الطب الطبٌعً
 تستخدم لالحتطاب حٌث تتوفر األشجار مثل
البطم وأشجار البلوط
 مصدرا لألخشاب والتً تستخدم بشكل خاص
فً الصناعات الخفٌفة مثل النجارة وصناعة األثاث.

 .12التحدٌات التً تواجه غابة وادي القف:

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

 الظروف المناخٌة غٌر المستقرة (النباتات الصنوبرٌة هً األكثر
عرضة لخطر الثلوج الكثٌفة)؛
 اإلفراط فً الرعً ورمً النفاٌات
 الممارسات العسكرٌة اإلسرائٌلٌة فً الغابة؛
 باإلضافة إلى الحرائق وقطع األخشاب ،التً تؤثر سلبا على
سالمة واستدامة الغابة.

 .12التحدٌات التً تواجه غابة القرن:








بدأ الضغط السلبً على الغطاء النباتً فً غابة القرن ،إثر نزوح عدد كبٌر من الفلسطٌنٌٌن
من منطقة الساحل الفلسطٌنً مع مواشٌهم فً عام  1948واستقرارهم حول ٌنابٌع المٌاه فً
وادي العروب المجاور،
وقد زاد الضغط فً أوائل الخمسٌنٌات خاصة سنة  1951حٌث كانت سنة باردة جداً مع
تساقط الثلوج الكثٌفة.
وازداد الوضع سوءا خاصة بعد اندالع االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة ،حٌث ازدادت نسبة
البطالة والفقر ،مما دفع كثٌر من الناس إلى
تقطٌع العدٌد من أشجار الصنوبر والسرو،
واستخدامها كوقود.
كما وٌنتشر العدٌد من الصناعات الخفٌفة
حول وعلى حدود الغابة تعمل على بٌع الخشب
واألثاث( ،حٌث تراوح ثمن خشب الصنوبر بٌن
 160 – 130دوالرا للطن بدون تكالٌف النقل).
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غٌاب االدارة وقلة نشاطات حماٌة الغابة .

آلٌات استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعد فً البحث
لقد تم االستفادة من نظم المعلومات الجغرافٌة فً جمٌع مراحل الدراسة؛
 حٌث تم فً البداٌة استخدام ال  GISلتوفٌر المعلومات والمؤشرات الخاصة بغابات جنوب الضفة الغربٌة
على المستوى الموقع  ،الحدود ،المساحات ،البٌئٌة والمناخ  ،والتنوع الحٌوي مما ساعد فً اختٌار الغابتٌن
للدراسة والربط مع الدراسة وتحلٌلها.


تحدٌد الواقع الجٌوسٌاسً لكل غابة بما فٌه موقع الغابة المستهدفة من منطقة ( )A, B, Cوالجدار
وتأثٌراته.



تحدٌد موقع الغابة المستهدفة ،والمقاطع المراد دراستها لكل غابة باستخدام ال .GPS



تحدٌد مسار فرٌق العمل خالل المسح فً كل مقطع لكل غابة.



تحدٌد مواقع وتوزٌع النباتات السائدة ونباتات المعشبة باستخدام .GPS



تحلٌل الكثافة النباتٌة لكل غابة باستخدام صور جوٌة لعدة سنوات ( .)2009 ،2000،2006 ،1970



دمج المعلومات المختلفة من صور وصور جوٌة وخرائط لتوفٌر افضل عرض للمعلومات وربطها مع
القاعدة المعلوماتٌة المحوسبة.

خرٌطة تحلٌل استخدام االراضً لمنطقة غابة وادي القف
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دراسة كثافة الغابات باستخدام ال GIS
 من خالل استخدام نظام المعلومات الجغرافً ( )GISوالصور الجوٌة ،تم
عمل تحلٌل لنسبة الغطاء الشجري لكل من غابتً واد القف والقرن وعلى
مدى عدة سنوات (،)2009 ،2006 ،2000 ،1970
 تبٌن أن الغطاء النباتً قد قل بشكل ملحوظ منذ عام  1970إلى عام
 2009فً كلتا الغابتٌن؛ فقد قل  %20فً غابة وادي القف و %21فً
غابة القرن.
 وبمقارنة مستوى الكثافة لكل غابة على حدة وعلى مدى عدة سنوات تبٌن
أن الغطاء النباتً قد قل بشكل كبٌر منذ عام  1997إلى عام  2000وقد
قل أكثر منذ عام  2000إلى عام  2006فً كلتا الغابتٌن.
كثافت انغطاء انىباحي ()%
وادي انقف
انقزن
1970

%72

%72

2000

%58

%64

2006

%54

%46
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تطوٌر قاعدة معلوماتٌة محوسبة على الشبكة العنكبوتٌة تشمل
جمٌع المؤشرات التً ٌود البحث تغطٌتها وربطها بنظم المعلومات
الجغرافٌة

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

التحدٌات وصعوبات التً واجهها فرٌق العمل خالل تنفٌذ الدراسة:
 .1صعوبة الحركة والتسلق خالل المسح المٌدانً خاصة فً غابة
وادي القف؛ بسبب طبوغرافٌة األرض والظروف الجوٌة.
 .2العمل المٌدانً ٌعتمد على الخبرة والتجربة الشخصٌة.
 .3دقة القٌاسات فعلى سبٌل المثال:




.4

قٌاس ارتفاع الشجرة عن األرض تأثر بمٌل األرض واختالف المٌل من
مكان الى آخر،
تقدٌر عمر الشجرة تأثر بجفاف المنطقة ونوعٌة خشب االشجار خاصة بما
ٌخص شجرة السرو حٌث واجه فرٌق العمل صعوبة بفحص الشجرة.

تم أخذ قٌاس عمق التربة بالوتد وهذه كان ٌحد من دقة هذا النوع
من القٌاسات.

التوصٌات:
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حفظ موارد الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة للحفاظ على مصادرها الحٌوٌة ،وتنفٌذ ممارسات
اإلدارة المستدامة فً الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة ،والعمل على تعزٌزها من خالل:
 .1الحفاظ على األنواع فً الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة وزٌادة مساحة الغابات





حماٌة الموارد الوراثٌة فً مناطق الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة،
توسٌع مناطق الغابات وتعدد استخداماتها المناسبة،
دمج قٌم الحفاظ على التنوع الحٌوي الزراعً للغابات خالل عملٌة التخطٌط لتوسع المناطق
الحضرٌة،
تشجٌع الصناعات الزراعٌة والغابات والتحرٌج الصدٌقة للبٌئة.

 .2تعزٌز وتقوٌة الهٌكل المؤسسً وبناء القدرات البشرٌة والتنسٌق إلدارة موارد الغابات
والمحمٌات الطبٌعٌة
 .3مسح ودراسة وتوثٌق ومراقبة موارد الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة من أجل الحصول
على المعلومات األساسٌة لتخطٌط المصادر الطبٌعٌة وإدارتها بشكل سلٌم
 .4تطوٌر اإلطار التشرٌعً المناسب من أجل اإلدارة المستدامة للمناطق الطبٌعٌة وحماٌة
انواع النباتات فٌها
 .5زٌادة وعً الجمهور واالستفادة من المعرفة المحلٌة
 .6المساهمة فً تطوٌر وزٌادة التعاون الوطنً واإلقلٌمً والدولً فً مجال المحافظة
على الغابات

دراسة الموارد الحرجٌة فً فلسطٌن

كنتٌجة للدراسة:
إن هذه الدراسة بما تشمله من آلٌة عمل لمثل هذه المسوحات،
القٌاسات المٌدانٌة ،وتحلٌلها ونتائجها ،وطرح أهم طرق
المحافظة على غابات فلسطٌن واختٌار أهم المواقع التً ٌجب
المحافظة علٌها فً كلتا الغابتٌن المستهدفتٌن ،والقاعدة
المعلوماتٌة المتطورة؛ تمثل مشروعا نموذجٌا ٌمكن تبنٌه من
قبل الجهات المعنٌة لٌمتد حتى ٌشمل جمٌع غابات فلسطٌن.

وشكرا

