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شكر وتقدير
يتقدم معهد األبحاث التطبيقية القدس (أريج) بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم
العالي  -فلسطني لدعمها املالي من اجل إجناح تنفيذ مشروع «دراسة املوارد احلرجية في
فلسطني» ،كما يخص بالشكر السيد املهندس عادل أبو عياش (بريغيث) مستشار وزير الزراعة
ملساهمته الفنية في إعداد مواد هذا الكتيب.
كما ويتقدم املعهد بالشكر والتقدير إلى كل من السيدة روبينا باسوس-غطاس ،املهندس نادر
هرميات ،اآلنسة هيام حزينة ،املهندس أحمد غياظة ،املهندس منيف دودين ،املهندس ساهر خوري،
املهندس رجائي أبو كرش واملهندس محمد أبو عامرية الذين قاموا بإعداد هذا الكتيب ،حيث
يهدف هذا الكتيب إلى تزويد اخملتصني مبجال الغابات وإدارتها باملعلومات العلمية والتطبيقية
لطرق دراسة وتقييم واقع وحتديات الغطاء النباتي لغابات الضفة الغربية مع طرح أفضل الطرق
لتوثيق وتصنيف الغابات على املستويني احليوي والبيئي وأفضل الطرق واملواقع للمحافظة
على هذه املوارد وذلك من أجل املساهمة في بناء القدرات وزيادة املعلومات احلرجية وفي تطوير
واستدامة قطاع احلراج الفلسطيني مبا في ذلك من موارد طبيعية وتوازن بيئي وحيوي هام.
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دراسة املوارد احلرجية في فلسطني
املقدمة
إن للغطاء النباتي دور كبير في حياة اإلنسان منذ وجوده على األرض .فقد زوده بالغذاء والكساء
إما مباشر ًة أو غير مباشرة عن طريق اصطياد وتدجني احليوانات التي تتغذى على الغطاء النباتي.
وقد تشعب استعمال النبات وتنوع الحقا إلى تأمني املأوى وأدوات احلياة وإنتاج الغذاء الضروري
لتوفير احتياجات البقاء واحتياجات األمن سواء ضد عناصر الطبيعة ومكوناتها أو ضد األعداء .إن
منو وتطور واستمرار الغطاء النباتي بتواجد املياه بعالقة طردية إلى حد كبير ،مع األخذ باحلسبان
عوامل الطبيعة األخرى من حرارة ،رطوبة نسبية ،سرعة رياح ،إضاءة ،تربة ومكوناتها واستعمال
األراضي واستخدام وإدارة الغطاء النباتي بواسطة اإلنسان وحيوانات آكلة العشب عالوة على
تطورات وتغيرات األحياء احليوانية الطبيعية من العاشبه واملفترسه واملثيره للتربة واحلشرات
والكائنات الدقيقة احليوانية والنباتية وتأثيراتها ،باإلضافة إلى تأثيرات اإلنسان اخملتلفة .وال بد
من األخذ بعني االعتبار أيضا ً العوامل الطبيعية الهامة األخرى مثل االجنراف ،الثلوج ،الفيضانات،
العواصف واألعاصير وعالوة على ذلك كله احلرائق الطبيعية أو املفتعلة.
أما تأثيرات اإلنسان ،فتتمثل في تغيير استخدام األراضي من قطع واقتالع األشجار والرعي اجلائر
وإنشاء الطرق والسدود واملصاطب اجلبلية ،واألنواع النباتية املزروعة واملدجنة ،والدورة الزراعية
واألعراف والعادات واحلقوق املتوارثة واملعرفة احمللية في طرق استعمال النباتات .إضافة إلى
األحداث الطارئة واملفاجئة سواء طبيعية أو سياسية ،كاجلفاف والفيضانات واحلرائق الطبيعية،
واجلراد واحلروب ،واإلغالقات ومنع التجول والهجرة والتي تؤدي إلى الفقر أو صعوبة توصيل
مستلزمات احلياة أو كليهما مما يزيد من الضغط البشري على الغطاء النباتي الستخدامها
في مجاالت متعددة منها االحتطاب والوقود والرعي والغذاء والدواء والتجارة الهامشية ،مما يزيد
من ذلك الضغط البطالة والبطالة املقنعة ،وتغيير األمناط الزراعية وطرق احلياة ،وزراعة األراضي
الهامشية والزحف العمراني وغيرها.
يلعب الغطاء النباتي دورا ً رئيسا ً في توفير األكسجني الذي يحفظ احلياة من خالل عمليات
التنفس في النبات لثاني أكسيد الكربون .عالوة على دوره الهام واحملوري في توازن عوامل املناخ
وتطور تكوين التربة ودورة املياه ودورة النيتروجني وغيرها .ولوال الغطاء النباتي لكان شكل احلياة
مختلفا على األرض ،فالنبات مرتبط باملكان الذي نظم وحدد البيئات اخملتلفة واملوائل املالئمة
لبقية األحياء للعيش والتكاثر والتطور وإحداث التوازن جململ الغطاء احليوي للكرة األرضية.
وبناءا ً على ما سبق فقد وجد معهد األبحاث التطبيقية-القدس (أريج) أهمية بالغة لتنفيذ
مشروع «دراسة املوارد احلرجية في فلسطني» والذي قامت بتمويله وزارة التربية والتعليم العالي
بهدف فهم ،تعريف ،وتوثيق األشجار واألنواع النباتية وتوزيعها اجلغرافي في غابات الضفة
الغربية مبساعدة تطبيقات النظم املعلومات اجلغرافية ( )GISفي العمل امليداني واملكتبي في
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حتليل نتائج الدراسة ومنها حتديد واقع الغابة ،توزيع األشجار ،حتليل وربط احملتوى احليوي وغير
احليوي  /البيئي للغابات وغيرها من االستخدامات الهامة خالل البحث مع التركيز على إنشاء
معشبة نباتية تضم األنواع النباتية الشجرية والعشبية السائدة في غابات فلسطني وإنشاء
قاعدة معلوماتية تضم نتائج الدراسة العملية والنظرية لتصبح قاعدة معلوماتية الكترونية
ميكن الوصول إليها من قبل اجلهات املعنية للتعرف على نباتات وبيئة غابات فلسطني.
ومن أهم اخلطوات التي مت اتخاذها في تنفيذ املشروع هو اختيار غابتني ممثلتني من جنوب الضفة
الغربية بناءا على معايير خاصة (سوف تذكر الحقاً) ،جمع املعلومات احليوية والبيئية لكل
غابة قبل املباشرة باملسح ،التنسيق مع اخملتصني واملعنيني في اجملال وباألخص وزارة الزراعة –
دائرة احلراج مبا يخص املشروع وخطوات تنفيذه ،تنفيذ مسوحات ميدانية لدراسة الواقع احليوي
والبيئي لكل غابة؛ توثيق املعلومات على شكل قاعدة معلوماتية مبرمجة لتشمل معلومات
حيوية وبيئة على مستوى غابات فلسطني ككل .كما ومت اخذ قياسات مختلفة لفهم واقع
وحتديات الغابتني املستهدفتني ومن خالل املسوحات امليدانية منها دراسة توزيع األنواع والعائالت
النباتية اخملتلفة لكل غابة ،دراسة طول وقطر األنواع النباتية السائدة في كل غابة ،دراسة
كثافة الغطاء النباتي لكل غابة ،دراسة معدل منو النباتات السائدة في كل غابة ،ودراسة عمق
التربة ومميزات سطح األرض .ومن أهم نتائج هذه الدراسة هو هذا الكتيب الذي يختص بعرض
وبشكل ملخص أهم نتائج وحتاليل هذه الدراسة ،دورة تدريبية للمختصني من وزارة الزراعة في
مجال الغابات والذي مت عقدها على يومني لتشمل اجلانب النظري والعملي من الدراسة ،وورشة
عمل اختتامية للمشروع شارك فيه صناع القرار واجلهات املعنية في مجال الغابات ،والقاعدة
املعلوماتية األلكترونية التي ميكن الوصول إليها خالل العنوان التاليhttp://forestry.arij.org :
يعتبر هذا املشروع من اجلهود الداعمة لتوثيق ،تصنيف ،بناء القدرات والستدامة أفضل لقطاع
الغابات واملوارد البيولوجية في فلسطني .
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الفصل األول :الغابات في فلسطني
إن موقع فلسطني إلى اجلنوب الشرقي من البحر األبيض املتوسط ،وموقعها كملتقى بري وحيد
لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وقربها وتداخلها مع الصحارى اجملاورة ،أدى إلى تواجد نظم ومواطن
بيئية متعددة ،مما أغنى تنوع أصناف النباتات واحليوانات ابتداء من تلك التي نشأت في أواسط
أفريقيا على خط االستواء وتلك التي نشأت في شمال العالم القدمي سيبيريا ونتج عن ذلك
هجن طبيعية أدت إلى التنوع والوفرة سواء في أعداد تلك األحياء أو كثافة وجودها .وساعدت
التضاريس في إيجاد بيئات مختلفة؛ ففروق االرتفاعات وتدرجها أوجد السهول املالصقة للبحر
املتوسط واجلبال املرتفعة ثم األغوار كجزر من حفرة االنهدام والتي أدت إلى فروق معنوية في
كميات األمطار السنوية ودرجات احلرارة والتأثير على مسار الرياح وما يتبعها من اختالفات
مناخية خلقت بيئات نباتية متباينة ومتداخلة ومتكاملة .أما مرور فلسطني في معظم العصور
اجليولوجية فقد أوجد أنواعا مختلفة من التربة نتج عنه تنوع بيئي لألحياء النباتية خاصة
وذلك الختالف خواص التربة .إن االختالف في كميات املياه السطحية املتاحة بسبب الينابيع
السطحية ومجاري الوديان وجتمع املياه في القيعان قد خلق بيئات وموائل لإلحياء تختلف جزئيا ً
أو كليا ً عن ما يجاورها .كما إن تعاقب احلضارات وتنوعها قد جلب ووطن ثقاف ًة عريقة ومعرف ًة
محلية غزيرة في إطار العادات والتقاليد والثقافة اجملتمعية واملعتقدات السائدة فيها.
وفي فلسطني كما هو احلال في أي بلد من بلدان حوض البحر املتوسط ،فان الغابات واملناطق
الطبيعية اخلضراء قد اندمجت مع مجمل أمناط السلوك االجتماعي املتوارثة ،ومعتقدات وثقافة
اإلنسان وتاريخه .كما أن للغابات أهمية وقيمة خاصة في حماية وتنقية البيئة وتوفير املنتجات
اخلشبية وغير اخلشبية ،وتوفير املراعي ،والتي في مجملها كانت وال تزال مهمة بالنسبة
لالقتصاد على الصعيد بلغ مجموع مساحة األراضي احلرجية املسجلة (املقررة رسمياً) سنة
 2007مقدار  221933دومن حيث نقصت مبا يساوي  % 29مما كانت عليه سنة  ،1974ومثلت  % 3.7فقط
من مجموع األراضي الفلسطينية .1أما مجموع مساحة األراضي احلرجية املكسوة (الطبيعية
والصناعية) سنة  1974بلغ مقدار دومنا  ، 208536ووصلت إلى  285500دومن في سنة  2007حيث
نقصت مبا يساوي  %59مما كانت عليه سنة .31974
ومبا أن األراضي الفلسطينية حتتوي على معظم أنواع التضاريس واملناخات اخملتلفة ،مما اوجد
بيئات نباتية وزراعية مختلفة ،حيث تتدرج مواسم اإلنتاج من جهة وتتنوع أشكال الغطاء
النباتي ونوع الغابات الطبيعية من جهة أخرى .وعليه هناك سبعة أنواع من الغابات في األراضي
الفلسطينية ممثلة مبا يلي :غابة الكثبان الرملية املتحركة اخملتلطة (مزروعة وطبيعية) ،والغابة
املزروعة االصطناعية الصنوبرية ،وغابة البلوط الورقية اخلشبية الطبيعية املتوسطية ،وغابة
اخلروب والسريس اخلضراء ,والغابة الشجرية احلرارية متساقطة األوراق ،وغابة ضفاف نهر األردن،
والغابة امللحية . 4ومن اجلدير بالذكر أن لتلك الغابات دورا هاما في احلفاظ على املناظر الطبيعية
 1أبو عياش (بريغيث) ،عادل وآخرون .مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطني  -مقدم للمنظمة العربية لتنمية الزراعية .رام اهلل .فلسطني.2007
 2تقدر مساحة الغابات املكسوة بحسب حتليل الصور اجلوية ملعهد األبحاث التطبيقية-القدس ( أريج) لعام  2008مبا يقارب  80,000دومن.
 3أبو عياش (بريغيث) ،عادل وآخرون .مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطني  -مقدم للمنظمة العربية لتنمية الزراعية .رام اهلل .فلسطني.2007.
 4أبو عياش (بريغيث) ،عادل وآخرون .مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطني  -مقدم للمنظمة العربية لتنمية الزراعية .رام اهلل .فلسطني.2007.
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وحماية مساقط املياه .تقع معظم الغابات في األراضي الفلسطينية على أنواع التربة اخلصبة
(الوردية ،والرندزينا ( )Brown and Pale Rendzinasوفي مناطق تتمتع بظروف مناخية
مالئمة للزراعة.
على مر العصور ،جند أن العوامل الرئيسة والنشاطات ذات الصلة باإلنسان ساهمت في تدهور
الغابات الفلسطينية .فالنمو السكاني ،والدخل املتدني نسبيا ،ومحدودية التنوع في األنشطة
ذات العالقة باحملافظة على املوارد الطبيعية؛ ساهمت بشكل كبير في الضغط على املوارد
احلرجية .ومنها قطع أشجار الغابات للحصول على األخشاب ،وتوسيع رقعة األراضي الزراعية،
والرعي املفرط والزحف العمراني واإلجراءات اإلسرائيلية .هذه اإلجراءات ،باإلضافة إلى اجلفاف
والظروف املناخية القاسية ،والتلوث ،أدت إلى آثار سلبية هامة ،مثل فقدان خصوبة التربة ،فقدان
التنوع احليوي ،وزيادة اجنراف التربة والتعرية والتصحر وظهور جتمعات نباتية سيادية غير مفيدة.
ومنذ عام  ،1974فان كال من الغابات الطبيعية والغابات املزروعة (التي زرعها اإلنسان) تعرضت
بصورة كبيرة إلى التدمير .حيث أن مساحات شاسعة من تلك الغابات مت مصادرتها من قبل
االحتالل اإلسرائيلي ،وإعالنها مناطق عسكرية مغلقة وقواعد عسكرية ،أو لبناء املستوطنات.
لقد لعبت مناطق الغابات وبشكل متواصل دورا هاما ً في حياة الشعب الفلسطيني .ومنذ
العصور القدمية نشأت عالقة وثيقة بني اإلنسان والغابات .وتعتبر الغابات الطبيعية والغابات
اخملتلطة مفيدة جدا للسكان احملليني اجملاورين للغابات في املناطق الفلسطينية .من هنا ينبغي
أن تدار الغابات الفلسطينية بشكل جيد وحمايتها من جميع أشكال التدمير ،لتستمر في
تقدمي املنتجات واخلدمات األساسية وحفظ التراث الطبيعي ولتكون مالذا للمستجمني وللرحالت
واملتنزهني كونها هي املواقع الطبيعية الوحيدة املتاحة للفلسطينيني للتمتع بالطبيعية.

6

الفصل الثاني :الغابات في محافظة اخلليل
يوجد حاليا ً حوالي  14949دومنا ً من املناطق احلرجية املكسوة في محافظة اخلليل ،وهذه تشكل
 %22من إجمالي مساحة الغابات في الضفة الغربية .يتواجد ثالث أنواع من الغابات في اخلليل:
الطبيعية ،املزروعة من قبل اإلنسان ،واخلليطة من النوعني ،والتي تشكل  ،%79و ،%9و %12من
إجمالي املناطق احلرجية في اخلليل ،على التوالي . 5كما وتصنف الغابات في منطقة اخلليل على
أنها تندرج حتت نوعان رئيسان هما:

 2.1الغابة املزروعة االصطناعية الصنوبرية ()Planted coniferous forest

حيث متت زراعة هذه الغابة في جميع مناطق الضفة الغربية التي يسود فيها مناخ حوض شرق
املتوسط ويزيد معدل هطول األمطار السنوي عن  300ملم .أهم األنواع املزروعة في هذه الغابة
هي الصنوبر احللبي ( )Pinus halepensisحيث يشكل أكثر من  % 80من الغابة يليه صنوبر
البروتيا ( )Pinus brutiaثم الصنوبر املثمر ( )Pinus Pineaوالسرو (الصرو) )Cupressus
 ،)sempervirensوفي األراضي الرطبة متت زراعة الكينيا .وفي املنحدرات الغربية ونظرًا للدفء
النسبي فقد متت زراعة صنوبر الكناريا ( )Pinus canarensisوأنـواع من األكاســـــــــــيا.
منذ عام  2000مت إدخال لنباتات الطبيعية التالية للزراعة :اخلروب ( ،)Ceratonia siliquaالقيقب
(قطلب) ( )Arbutus andracheالغار ( ،)Laurus nobilisالزعرور بنوعيه األبيض واألحمر
(( )C. aroina (azarolus)،Crataegus azarolus (aroniaالسماق (،)Rhus coriaria
وكذلك أشــجار البطم الفلســــطيني( ،)Pistacia Palaestinaوالبطم األطلسي
( )Pistacia atlanticaباإلضافة إلى (البلوط السنديان) ()Quercus calliprinos
وامللول (متساقط األوراق) (()Quercus infectoria subsp. veneris (biosseri
(انظر الصورة
رقــــــم .)1

صورة  : 1الغابة املزروعة االصطناعية الصنوبرية ( )Planted coniferous forest
 5معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2009 ،

7

دراسة املواد احلرجية في فلسطني

 2.2غابةالبلوطالورقيةاخلشبيةالطبيعيةاملتوسطية
()Scelrophyllous Oak Forest and Maquis

تنتشر هذه الغابة في مناخ حوض البحر املتوسط
في األراضي الفلسطينية في املناطق شـــــــبه
الساحلية واجلبلية حيث معدل هطول األمـــطار
السنوي يزيد عن  400ملم .تتبادل األجناس واألنواع
الشجرية والشجيرية الطبيعية في تواجدها فـي
هذه الغابة حسب االرتفاع حيث تتأثر بدرجـــــات
احلرارة الدنيا وكمية األمطار وتشترك كلها فــــي
وجود شجرة البلوط (الســـــــــــــــــــنديان)
( )Quercus calliprinosالذي يشكل حوالــي
 % 50من الغطاء النباتي(انظر الصورة رقـــــم .)2

صورة  :2غابة البلوط الورقية اخلشبية الطبيعية املتوسطية

()Scelrophyllous Oak Forest and Maquis

تتميز غابات منطقة اخلليل بأنها تضم آخر غابة للبلوط الطبيعي ()Quercus Maquis Forest
في قارة آسيا حيث أن آخر أشجار البلوط التي تنمو في غرب قارة أسيا تقع في منطقة اخلليل
على خط طول  162548وخط عرض  ،114743حيث ال ينمو نبات البلوط في قارة أفريقيا .كما
وتتوزع الغابات في اخلليل في جميع أنحاء احملافظة وتعرف مناطقها بالنظام البيئي للبحر األبيض
املتوسط .حيث مييل املناخ من شبه الرطب إلى شبه اجلاف كلما اجتهنا من الغرب إلى الشرق في
احملافظة ،والذي يوفر بيئة مناسبة لنمو معظم أنواع النباتات .ومعظم الغابات في اخلليل تقع
على أنواع التربة اخلصبة (الوردية  ،Terra Rossaوالرندزينا )Brown and Pale Rendzinas
وفي مناطق تتمتع بظروف مناخية مالئمة للزراعة .األنواع النباتية السائدة في غابات محافظة
اخلليل هي أساسا الشجيرات واألشجار متساقطة األوراق ودائمة اخلضرة ،والتي تشمل شجر
الصنوبر الشائع ( ،)Pinus halapensisالســــرو االيـــطالي (،)Cypress sempervirens
البلوط ( ،)Quercus calliprinosالبطم الفلسطيني ( ،)Pistacia Palaestinaالسريس
( ،)Pestacia lentiscusشجر اخلروب ( ،)Ceratonia siliquaالسـويد الفلسـطيني/السويد
(( ،)Rhamnus lycioides subsp. gracea (palaestinumالقطلب (،)Arbutus andrachne
الزعرور (( ،)Crataegus aronia (azarolusوالعبهر (.)Styrax officinalis
توجد أشجار صنوبر الشائع (حلبي) في الطبيعة حاليا على السفوح الغربية حملافظة اخلليل بني
ترقوميا وبيت اوال فقط وعلى تربة الرندزينا  ،أما أشجار السرو فهي مزروعة وليست طبيعية.

الغابات في اخلليل أيضا تشكل موطنا ً لكثير من احليوانات البرية مبا في ذلك ابن آوى والثعالب
والضباع والقنافذ واجلرذان والفئران والسناجب والثعابني والسحالي ،وكثير من الطيور واحلشرات،
فهناك ترابط كبير واضح بني احلياة النباتية واحليوانية في الغابات في اخلليل.
معظم املناطق احلرجية في محافظة اخلليل هي أراض حكومية؛ فقط  %6.6من مناطق الغابات
في اخلليل تقع في املنطقة اجليوسياسية (أ) والتي تكون فيها الغابات خاضعة لسيطرة
السلطة الفلسطينية بالكامل ،وتدار بصورة كاملة من قبل وزارة الزراعة؛ و %35.4من مناطق
الغابات تقع في املنطقة اجليوسياسية (ب) حيث تسيطر فيها وزارة الزراعة سيطرة جزئية
8

ولكن ال سيطرة لها على إجراءات إدارية فاعلة؛ و %58من مناطق الغابات تقع في املنطقة
اجليوسياسية (ج) حيث الغابات حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة وال سيطرة لوزارة الزراعة
فيها (انظر اخلريطة رقم  . 6)1حاليا ،هناك  18منطقة حرجية في محافظة اخلليل متت مصادرتها
من قبل إسرائيل وعزلت خلف جدار الفصل العنصري  -تبلغ مساحتها حوالي  4713دومن-
وتشكل حوالي  %31.5من إجمالي مساحة املناطق احلرجية في محافظة اخلليل ، 7وعلى الرغم
من حقيقة املعرفة اجليدة بان تلك الغابات هي موئل للعديد من النباتات البرية وأنواع احليوانات
املهددة باالنقراض ،فان حكومات االحتالل اإلسرائيلية مستمرة بإغفال دورها في إدارة الغابات في
األراضي الفلسطينية ،ال سيما تلك املعزولة أو التي من املتوقع أن تكون محاصرة بجدار الفصل
العنصري ،والتي ستكون في نهاية املطاف حتت السيادة الفلسطينية.

 6معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2009 ،
 7معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2009 ،
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الفصل الثالث :الغابات املستهدفة من خالل املشروع
لقد مت اختيار اثنتني من الغابات لغرض تنفيذ هذه الدراسة ،تقعان في جنوب الضفة الغربية،
في محافظة اخلليل (خريطة رقم  ،)1وهما غابة القرن وغابة وادي القف .وقد أخذ في االعتبار
عدة معايير أثناء اختيار تلك الغابات؛ وملزيد من املعلومات التوجه إلى املوقع االلكتروني التالي
(.)http://forestry.arij.org

خريطة  :1موقع الغابات املستهدفة في املشروع في جنوب الضفة الغربية.

 3.1غابة وادي القف

تقع غابة وادي القف في جنوب الضفة الغربية ،وبالتحديد في جنوب غرب محافظة اخلليل،
وهي أراض منخفضة ،مشكلة واد يسوده النظام البيئي للبحر األبيض املتوسط .تقدر مساحة
الغابة مبا يقارب  1050دومن لعام .82007
وهي محاطة بقرى فلسطينية ،منها بيت كاحل وترقوميا وحلحول وبيت أوال .وتقع أرض الغابة
في املنطقة اجليوسياسية «ب وج» هي حتت إدارة وزارة الزراعة الفلسطينية ولكن هناك سيطرة
إسرائيلية على املنطقة.
 8أبو عياش (بريغيث) ،عادل وآخرون .مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطني  -مقدم للمنظمة العربية لتنمية الزراعية .رام اهلل .فلسطني.2007.
كما هو مدون بالسجالت الرسمية لوزارة الزراعة فقد مت تعيني هذه الغابة سنة  1926حتت اسم مشماس شعاب العني مبساحة  284والتي تسمى حاليا ً
باسمها الثاني طيره والتي توسعت لتكون مساحتها  350دومن والتي تقع في اجلهة الشمالية من طريق ترقوميا اخلليل وتضم مشتل وادي القف في داخلها.
وهي حاليا ً حتت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية في منطقة  . Bأما اجلزء الثاني والذي يطلق عليه ( جبل الكبره ) أو ( قبره ) مبساحة  545دومن ومشاميس
جبايل مبساحة  121دومن واللتني مت توسيعهما لتكون مساحتهما  700دومن فهما اللذان يقعان جنوب طريق ترقوميا اخلليل الرئيسي بانحدار باجتاه الشمال.
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متثل غابة وادي القف منوذجا لغابات جنوب غربي شرق البحر املتوسط (التابعة لنوعي الغابات
التي مت ذكرها سابقاً :الغابة املزروعة االصطناعية الصنوبرية وغابة البلوط الورقية اخلشبية
الطبيعية املتوسطية)  ،إذ تتميز املنطقة برطوبة عالية ( )%60.5ناجتة عن انحدارها في اجتاه
معاكس للشمس (انظر صورة رقم  3وخارطة  .)2من النباتات السائدة في الغابة شجرة الصنوبر
( ،)Pinus halapensisوشجرة السرو ( .)Cupressus sempervirensمن مكونات الغابة
الرئيسة املميزة نبات الكمندرة (اجلعده املشرفه) ( ،)Teucrium divaricatumاحلبل املسكي
( ،)Clematis cirrhosaالعـــليق ( ،)Smilax asperaاألســبرجس اخلشـــن -الهــليون
( ،)Asparagus aphyllusباإلضافة إلى النتش ( )Sarcopoterium spinosumوعشرات األنواع
النباتية األخرى .يبلغ معدل هطول األمطار في منطقة احلراج  550ملم سنوياً ،مع اعتدال نسبي
في درجات احلرارة شتاءا ً يصل إلى معدل 16.5م درجة مئوية ومتيل لالرتفاع صيفا ً.9
إن مثل تلك الظروف املناخية حيث معدل أمطار متوسط وارتفاع طفيف بدرجات احلرارة يوفر
ظروفا حياتية مالئمة لوجود السريس ( )Pistacia lentiscusواخلروب ()Ceratonia siliqua
في املنطقة؛ حيث يعتبر هذان النباتان متأثران باحلرارة ( .)Thermal Plantsكما أن أنواع التربة
السائدة في الغابة تشجع منو أنواع معينة من النباتيات حيث أن التربة خليطة من التربة الوردية
الثقيلة  Terra rossaوتربة الرندزينا اخلفيفة  ، Light Rendzinaوالتي تشجع منو أنواع البطم
مثل  :البطم الفلسطيني ( )Pistacia Palaestinaالسريس (العذق))Pistacia lentiscus( ,
بينما التربة في اجلزء الغربي الشمالي للحراج هي تتميز بالتربة الرنــدزينا اخلفيــفة فقـــط
ولـذلك جنــد أن النــبات الطبيعي السائد فيها هو الزحيف (الزعـــــــتر الفارســــــي)
(( .)Coridothymus capitatus (Thymus capitatusأما اجلزء الشمالي الشديد االنحدار
بعكس اجتاه الشمس يتميز بنبات الكمندره (اجلعده املشرفه) ( )Teucrium divarcatumالتي
حتتاج إلى رطوبة عالية .كما أن وجود نسبة عالية من الصخور في الغابة فنجد أنواع أخرى
تفضل النمو في الغابة مثــل :الكـــــــــــــتان ( ، )Linum pubescensالكــــــــــتيلة
(( .)Chiliadenus iphionoides (Varthemia iphionoidesأما اجلانب الشمالي الشرقي
فيتميز ببعض األنواع الدخيلة التي متت زراعتها في الســــتينات مثــل صنــوبر الكـــــناريا
( )Pinus canariansisوالتي تؤخذ بذورها للتشتيل وإعادة التشجير في مشاتل فلسطينية أخرى.

صورة  :3منظر لغابة وادي القف في اخلليل
 وأما بالنسبة ملساحة الغابة بحسب حتليل الصور اجلوية ( )2006وقاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية ملعهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) 2008 ،؛ فوصلت إلى  1448دومن.
 9معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2009 ،
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خارطة  :2صورة جوية لغابة وداي القف

مشتل وادي القف:

أنشئ مشـــتل وادي القف عام  ،1927على قطعة
أرض مبســـاحة  6دومنات مت استئجارها في منطقة
وادي القف مع نبع املاء التابع لها من مالكـــها من
قبل بلدة بيت كاحل .وبدأ العمل في جتهيز املشتل
بإنشاء اجلدران االســـتنادية وتسوية األرض اجلبلية
وإقامة بركة لتجمع املياه من النبع (عني وادي القف)
الذي تتراوح كمية تصريفه اليومي ما بني  25 – 12م3
من املياه ،إضافة إلى بناء مسـتودعات وغرف حلراس
الغابة .بدأ اإلنتاج في هذا املشتل عام  1929واستمر
املشتل في إنتاج ما بني  100 – 60ألف شتلة سنويا ً
صورة  :4مشتل وادي القف في محافظة اخلليل
حتــــــى  .1974وفي الفترة بني عام 1995 – 1974
خفضت سلطات االحتالل إنتاج املشتل إلى حوالي  12ألف شتلة سنوياً .بدأت السلطة الوطنية بالتعاون
مع مؤسسة أنيرا بتأهيل املشتل عام  1996وإعادة ترميمه .وضمن مشروع تأهيل املراعي مت توسيع املشتل
بتسوية حوالي  1.5دومن من أرض الوادي ومد شبكة الري لها .تبلغ طاقة املشتل اإلنتاجية احلالية حوالي 160
ألف شتلة سنوياً ،وينتج حاليا ً مبعدل  120ألف شتلة سنوياً .ويعتبر املشتل متخصصا ً في إنتاج أشتال
الشجيرات الرعوية وأشجار وشجيرات الغابات والظل والزينة واالليجة اخلضراء.
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تستخدم غابة وادي القف بشكل رئيس لرعي األغنام واملاعز ،والترفيه واالحتطاب ،وكما
ويستخدم السكان اجملاورين من بذور وثمار الغابة مثل السماق ( ،)Rhus corniaاخلروب
( ،)Ceratonia siliquaالبطم ( ،)Pistacia Palaestinaوالبلوط (.)Quercus calliprinos
وكما ويستخدم الصوفان ( ،)Phagnalon robestryوالبطم (،)Pistacia Palaestina
والسريس ( )Pistacia lentiscusكمصدر للوقود .أما أهم النباتات الطبية والعطرية املستفاد
منها زحـــــــيف (( ،)Coridothymus capitatus (Thymus capitatusاجلـــــــــــــعدة
(( ،)Teucrium capitatum (poliumوالكمندرا ( .)Teucrium divaricatumوبالتالي هنالك
العديد من التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة في إدارة وحماية الغابة .وجتدر اإلشارة إلى أن
النباتات الصنوبرية هي األكثر عرضة خلطر الثلوج الكثيفة والظروف املناخية غير املستقرة .إن
اإلفراط في الرعي ورمي النفايات واملمارسات العسكرية اإلسرائيلية في الغابة ،باإلضافة إلى
احلرائق وقطع األخشاب ،تؤثر سلبا على سالمة واستدامة الغابة.

 3.2غابة القرن

تقع غابة القرن في اجلزء اجلنوبي من الضفة الغربية إلى الشمال من مدينة اخلليل ،وتتمتع
بالنظام البيئي للبحر األبيض املتوسط .في عام  ،1926مت تخصيص مساحة  641دومنا في
منطقة القرن زرعت كمنطقة حرجية من قبل االنتداب البريطاني .تقدر مساحة الغابة مبا
يقارب  560دومن لعام  .102007حتيط بالغابة قرى فلسطينية ،منها بيت أمر وتقع بالقرب من حدود
الغابة محطة العروب للتجارب الزراعية والتي تضم مشتل خاص بزراعة األشجار الصنوبرية
باإلضافة إلى مدرسة العروب الزراعية ومخــــيم
العروب (انظر الصورة رقم  .)5جتدر اإلشارة هــــنا
إلى أن عائلة أبو عياش متتلك جزءا ً من الغـــــابة،
كما وكان في أعلى ووسط الغابة خربة القـــرن،
وهي اآلن منطقة أطالل ويوجد بها بئر .فــــــــي
الوقت الراهن ،تخضع الغابة للســـــــــــيطرة
اإلسرائيلية ،مع بعض اإلدارة لوزارة الزراعة لكـــن
بإدارة غير فعالة ،حيث أنها تقع في املنــــــطقة
صورة :5مشتل العروب في محافظة اخلليل
اجليوسياسية «ج».
متثل غابة وادي القف منوذجا لغابات جنوب غربي شرق البحر املتوسط (التابعة لنوعي الغابات
التي مت ذكرها سابقاً :الغابة املزروعة االصطناعية الصنوبرية وغابة البلوط الورقية اخلشبية
الطبيعية املتوسطية) .إن النبات السائد في الغابة هو الصنوبر ( ،)Pinus halapensisالبلوط
(،)Quercuscalliprinosالقيقب(القطلب)(.)Arbutusandracheوحتتويغابةالقرنعلىالعديد
من األشجار والشجيرات الطبيعية دائمة اخلضرة ومتساقطة األوراق منها نوعي البلوط؛ السنديان
وامللول ()Quercus infectoria subsp.veneris (boissieri)&Quercus calliprinosالبطم
الفلســـــطيني ( ،)Pistacia palaestinaوالزعــــرور ((،)Crataegus azarolus (aronia
 10أبو عياش (بريغيث) ،عادل وآخرون .مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطني  -مقدم للمنظمة العربية لتنمية الزراعية.
رام اهلل .فلسطني .2007.ومعهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2008 ،
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العـبهر الطبي ( ،)Styrax officinalisالسويد الفلســـــــطيني ((Rhamnus lycioides
 ،)subsp. graeca (palaestinumاألجاص البري ( ،)Pirus syriacaخوخ الدب (البرقوق البري)
( ،)Prunus ursinaهليـــــون احلرش (اسبرجس خشن) (،)Asparagus aphyllus

احلبل املســــــتكي (،)Clematis cirrhosa
سلطان اجلبل (ياسمني بري) (،)Lonicera ertusca
اللبيد (اللباد) األبيــض (،)Cistus salviifolius
الهنبل (اللبيد الوردي) ((،)Cistus creticus (incanus
القــــــــــــــندول ()Calycotome villosa
( ،)Calicotome villosaالنتش (البــــــــالن)
( ،)Sarcopoterium spinosumالزحـــــــيف صورة  :6منظر عام لغابة القرن في اخلليل
(زعتر فارســــي) (( ،)Coridothymus capitatus (Thymus capitatusاجلـــــــــــــعدة
(( ،)Teucrium capitatum (poliumالكمندرة ( ،)Teucrium divaricatumاملصيــص
( )Salvia domisticaوغيرها من النباتات( .انظر الصورة رقم  6وخارطة .)3

خارطة  :3صورة جوية لغابة القرن

تعد طبيعة أرض غابة القرن جبلية ووعرة وصخرية .وميتد احلراج على منطقة جبلية من الغرب
إلى الشرق بطول حوالي  2كم ،ويتجه بانحدارات نحو الغرب والشمال والشرق واجلنوب .يقع
هذا احلراج ضمن نطاق مناخ شرق البحر املتوسط اجلنوبي ويبلغ معدل هطول األمطار  670ملم
ســنوياً ،وتعد درجات احلرارة باردة نســـبيا ً في الشتاء معتدلة صيفا ً حيث يصل املعدل إلـــى
14

15.5م درجة مئوية وذلك نتيجة االرتفاع عن سطح البحر الذي يتراوح بني 1000 - 800م
انخفاضا في الرطوبة النسبية صيفا ً .11إن مثل هذه الظروف املناخية
فوق سطح البحر ،ويسبب
ً
في الغابة يفسر عدم وجود بعض أنواع أشجار الغابة املتوسطية كالبرزة ()Phillgria media
التي حتتاج إلى رطوبة وح��رارة عاليتني نسبياً .وكذلك يفسر عدم وجود نبات السريس
( )Pistacia lentiscusالذي يحتاج إلى درجات حرارة معتدلة .لم يتم تسجيل وجود أي شجرة
خروب ( )Ceratonia siliquaفي الغابة ،في حني يطلق على مدخل بلدة بيت أمر الذي يقع على
حافة احلراج من الناحية الغربية اسم اخلروبة نتيجة وجود خروبة كبيرة معمرة مت قطعها في
اخلمسينات من القرن املاضي .كما أن أنواع التربة لها تأثير واضح تدعم به منو بعض األنواع النباتية؛
فإن التربة الغالبة في املنطقة هي التربة الوردية الثقيلة  ،Terra rossaولهذا يتواجد نبات
النتش (البالن) ( )Sarcopoterium spinosumكتجمعات نباتية في الغابة .كما تتداخل بعض
جيـــوب التــــربة اخلفيفة الرنـــدزينا Rendzina
خاصة في وسط الغابة عند ملتـــقى االنحـــدارات
حيــث تتواجد نبـاتات الزحــيف (الزعتر الفارســي)
((,)Coridothymus capitatus (Thymus capitatus
هناك ميزة كبرى مهمة لهذه الغابة وهي أنها حتتوي منو
آخر أشجار القطلب ( القيقب) ()Arbutus andrachne
على أقصى خط طـــول شرقا ً في فلســطني على
خط طول  162548وخط عرض .114743
القطلب

تكاد تكون غابة القرن الوحيدة التي ميكن اعتبارها طبيعية في محافظة اخلليل ،وهي أيضا موئل
للحيوانات البرية كالثعلب وابن آوى والضباع والفئران واألفاعي والقنافذ والسناجب والسحالي
واجلرذان ،وأنواع الطيور واحلشرات والديدان وغيرها من األحياء احليوانية .أما العالقة النباتية
في الغابة ،فهي كبيرة وواضحة وإن كانت معقده لتواجد الصخور واألشنات النامية عليها
باإلضافة إلى الدبال (الكمبوست) الناجت عن أوراق النباتات املتساقطة ،وبقايا النباتات ،والتي توفر
بيئة مالئمة لنمو الشجيرات واألشجار مثل السنديان والبطم والقيقب وخوخ الدب وغيرها من
النباتات مثل الفطر (املشروم).
بدأ الضغط السلبي على الغطاء النباتي في املناطق اجملاورة مبا في ذلك غابة القرن ،إثر نزوح
العدد الكبير من الفلسطينيني من منطقة الساحل الفلسطيني مع مواشيهم في عام 1948
واستقرارهم حول ينابيع املياه في وادي العروب اجملاور ،من قطع لألشجار لالحتطاب والرعي
اجلائر نتيجة األعداد الكبيرة من املاشية التي نزحت مع أصحابها .وقد زاد الضغط في أوائل
اخلمسينيات خاصة سنة  1951حيث كانت سنة باردة جدا ً مع تساقط الثلوج الكثيفة .إضافة
لذلك مت اقتالع العديد من األشجار ،واقتالع النتش الستعماله في الوقود .بدأت عملية إعادة
تأهيل الغابة في عام  ،1951بإعادة زراعة األشجار ،وتعيني حارس كطواف في احلراج ،وكذلك
تطبيق القوانني حلماية الغابة ،وقد أجازت استعمال احلطب اجلاف واألوراق الساقطة .أما فيما
بعد وفي اخلمسينات والستينات من القرن املاضي أقدم اجملاورون على جمع أوراق األشجار من
 11معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ،قاعدة البيانات املعلوماتية اجلغرافية.2008 ،
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الغابة الستعمالها وقوداً ،وقد أثر هذا سلبا ً على تكوين الدبال في الغابة ،مما دفع احلراس
والطوافني إلى فرض غرامات ومعاقبة جامعي أوراق األشجار واخلشب.
في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن املاضي ،بدأ الغطاء النباتي الطبيعي من
األشجار والشجيرات دائمة اخلضرة ومتساقطة األوراق بالنمو بغزارة ،ولذلك قامت دائرة حراج
محافظة اخلليل بتقليم أشجار القريش البلدي عن طريق قطع بعضها لتوفير مسافات كافية
بني األشجار العالية لكي يتسنى للضوء الوصول إلى النباتات الطبيعية ،وإلعالنها في نهاية
املطاف كمحمية طبيعية .وقد نتج عن هذه العملية زيادة في نسبة الغطاء النباتي الطبيعي
ألكثر من  %70من مساحة الغابة ،وخاصة أشجار البلوط والقطلب .ومع ذلك ،فان الغابة واجهت
ضغوطا متزايدة حتت سيطرة سلطات االحتالل اإلسرائيلية ،حيث قام السكان في القرى اجملاورة
باستخدام موارد الغابة ،حيث فضلوا أن يستفيدوا منها بدال من اإلسرائيليني.
وأخيرًا ازداد الوضع سوءا خاصة بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،حيث ازدادت نسبة
البطالة والفقر .مما دفع كثير من الناس تقطيع العديد من أشجار الصنوبر والسرو ،واستخدامها
من اجل اخلشب واألثاث ،حيث تراوح ثمن خشب الصنوبر بني  160 – 130دوالرا للطن بدون تكاليف
النقل .ونتيجة لذلك فقد مت إزالة حوالي  %70من أشجار الصنوبر املوجودة في الغابة.

 3.3قيمة غابتي وادي القف والقرن

تقدم غابتي وادي القف والقرن الكثير من الفوائد واخلدمات االقتصادية والبيئية .إن استغالل
الغابات واستعماالتها يعتمد على مدى وفرة املوارد وأهميتها بالنسبة للسكان .ومن فوائد
واستعماالت غابتي وادي القف والقرن ما يلي:
•االستجمام في الهواء الطلق.
•مصدر لألخشاب (األشجار الرئيسة املستخدمة هي أشجار الصنوبر والسرو).
•لنزهات ورحالت املدارس الترفيهية واملعرفية والعملية.
•بعض من النباتات هي أعشاب طبية ،على سبيل املثال ،بعض األجزاء من اجلعدة امليرمية،
الكتيلة ،الكمندرة ،والصوفان؛ حيث تستخدم في الطب الطبيعي.
•االحتطاب كمصدر للوقود (جميع النباتات).
•توفير أراض لرعي املاشية.
•توفر األشجار مثل البطم وأشجار البلوط األخشاب الالزمة للبناء والنجارة وغيرها.
•للصناعات التقليدية( ،هراوات الفقوس ،احملاريث ،املهباش ،العصي ،النقافات /الشعبات،
التماثيل ،اللوحات الفنية والنحت) من اخشاب البلوط والبطم غالبا
•هناك الكثير من األنواع التي تستخدم في صناعة األغذية ،على سبيل املثال ،بذور الصنوبر
تدخل في صناعة امللنب .كما أن البطم ،والفطر ،والسماق ،والقيقب ،والزعرور ،واخلروب،
واخلس البري تستخدم في األغذية.
•للمشروبات مثل أوراق املرميية ،القرنية ،
الزعتمان ،والنعنع البري.
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الفصل الرابع :طريقة البحث
لقد تبنى فريق العمل الطرق املناسبة لدراسة ومسح الغابات حيث مت اختيار متخصصني في
مجال الغابات لتطبيق املسح وحتليل الدراسة ،كما ومت اخذ التدابير لتحقيق احتياجات الدراسة
وبنجاح .لقد مت تطبيق نشاطات البحث على مدار السنة والفصول األربعة لضمان أخذ النتائج
األشمل واألكثر دقة .وأخذت عدة خطوات لتحقيق الدراسة كما يلي:

 4.1اختيار الغابات املستهدفة

لقد مت اختيار غابتي القرن والقف اثر دراسة معمقة ألهم معايير احليوية والبيئية لغابات
جنوب الضفة الغربية .فمن أهم هذه املعايير هي أن تكون الغابة معرفة على إنها منطقة
حرجية بحسب املواصفات الفلسطينية والدولية؛ أن تكون مساحة الغابة كبيرة كفاية للقيام
باملسح؛ أن يكون تاريخ الغابة معروف واإلدارة تابعة لوزارة الزراعة (ولو جزئياً)؛ أن تكون أنواع
الغابات املستهدفة متنوعة كأن تكون غابة مزروعة وغابة طبيعية؛ أن تقع الغابة ضمن النظام
اجلغرافي ملنطقة املرتفعات الوسطى ومنطقة البحر األبيض املتوسط؛ أن تتميز كل غابة مبناخ،
تربة وارتفاعات مختلفة لتحقيق أكبر تنوع من النباتات ميكن أن يدرس خالل املسح؛ أن متثل
الغابتني غابات جنوب الضفة الغربية.

 4.2رسم اخلطة األمثل لدراسة احملتوى احليوي وغير احليوي لكل غابة

مت اختيار أربعة مقاطع لدراسة كل غابة موزعة لتشمل األنواع والكثافات والبيئات النباتية
اخملتلفة للغابة لضمان مسح أشمل وأدق للغابة حيث تبلغ مساحة كل مقطع  50م *  50م (2.5
دومن) وقد مت حتديدها عن طريق استخدام جهاز حتديد املواقع باإلحداثيات البعدية ( )GPSوكتابة
اسم املقطع باختصار على أربعة زوايا املقطع مثال وادي القف املقطع  ،)WQB1(1من ثم مت
حتديد الشوارع واملمرات للوصول لكل مقطع.
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وقد قام فريق العمل بعدة خطوات قبل وخالل العمل امليداني كاآلتي:
•االتصال ومقابلة حراس الغابة عند مسح الغابتني وإشراكهم بعملية وخطة البحث.
•جمع املعلومات احليوية والبيئية لكل غابة قبل املباشرة باملسح مبا في ذلك معلومات عن
موقع وحدود ومساحة الغابة ،مناخ وتضاريس وبيئة الغابة ،التنوع احليوي وبرامج احلفظ،
واجلهة املسئولة عن كل غابة ،الخ.
•حتديث املعلومات التي مت جمعها مكتبيا خالل املسح امليداني.
•تسجيل املعلومات املمسوحة بشكل مباشر وإدخالها إلى الكمبيوتر (االستعانة باالستمارة
احلقلية).
•استخدام نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISفي العمل امليداني واملكتبي لتحليل نتائج
الدراسة ومنها حتديد موقع الغابة ،توزيع األشجار ،حتليل احملتوى غير احليوي أو البيئي للغابة
وغيرها من االستخدامات الهامة خالل البحث.
•جتهيز األدوات واملعدات الضرورية ألجراء املسوحات واملقاييس املطلوبة خالل الدراسة مبا
في ذلك جهاز حتديد املواقع باإلحداثيات البعدية ( )GPSوكتب التصنيف واملتر وحافظة
العينات املبردة وأكياس للتخزين واألوراق واألقالم ،ورشاش األلوان ،والكاميرا ،و جهاز قياس
ارتفاع األشجار (أطوالها) ( ،)clinometerو حفار اجلذوع لتحديد حلقات عمر الشجر
( ،)stem borerوغيرها.
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 4.3دراسة توزيع األنواع النباتية في كل غابة:

•مسح وتصنيف األنواع النباتية السائدة واملرتبطة بها في كل مقطع لكل غابة على
مستوى العائلة واجلنس والنوع.
•دراسة توزيع النباتات السائدة في كل مقطع لكل غابة مبساعدة نظم املعلومات اجلغرافية
وخاصة ال GPSجهاز حتديد املواقع باإلحداثيات البعدية.
•ربط األنواع والتوزيع مع مناخ وبيئة كل مقطع لكل غابة.
•إنتاج خرائط متثل التوزيع النباتي لكل مقطع لكل غابة.

 4.4دراسة طول وقطر األنواع النباتية السائدة في كل غابة

•أخذ قطر األشجار السائدة في كل مقطع لكل غابة على ارتفاع يقدر ب 1م عن سطح األرض.
•دراسة طول األشجار السائدة في كل مقطع لكل غابة عن طريق استخدام جهاز حتديد ارتفاع
األشجار (.)Clinometer
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 4.5دراسة كثافة الغطاء النباتي لكل غابة

مت حساب كثافة الغطاء النباتي كنسبة مئوية عن طريق إدخال األرقام على املعادلة التالية
(ضرب مساحة غطاء الشجرة * عدد األشجار  /دومن) 1000 /م .%100 * 2لقد قام فريق العمل
باســـتخدام خطوط مقطعية طول كل منها
خط  50م ،ومن ثم مت حساب أعداد األشــــجار
والصخور التي تقع على اخلـــــــــط الطولي
املتقاطع وبناءا ً على النتائج مت حســـاب كثافة
الغطاء النباتي والصخور والتربة لكل غـــــابة
على طول املقطع (100م).

 4.6دراسة معدل منو النباتات السائدة في كل غابة

متت دراسة معدل منو األشجار السائدة عن طريق استخدام ٍجهاز حفار اجلذوع ()Stem Borer
وبذلك أخذ عدد احلالقات املمثلة لعمر الشجرة.

 4.7دراسة عمق التربة ومميزات سطح األرض

لقد مت دراسة عمق التربة في كل مقطع لكل غابة
من خالل االستخدام اليدوي للوتد وأخذ القــراءات
كـــل 10م على اخلـــطوط املتــقاطعة 50م*50م.
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 4.8جمع عينات نباتية للمعشبة

مت جمع عينات ممثلة ألهم األنواع لكل غابة ،وأخذ بعني االعتبار عدم املس باألعداد املمثلة لنوع
الواحد من النبات التي مت جمعها للمعشبة و مت االهتمام بالبقاء على نضارة العينة من خالل
وضع العينات في ثالجة مباشرة بعد القطف ومن ثم جتفيفها عن طريق املكبس .كما ومت أخذ
صور للعينة في بيئتها الطبيعية وربط تلك العينات مبوقعها اجلغرافي والقاعدة املعلوماتية.

نبات الصنوبر احللبي

نبات النتش

 4.9تطوير قاعدة معلوماتية محوسبة تشمل جميع املؤشرات التي قام البحث
تغطيتها
 4.10توثيق املعلومات والبيانات التي جمعت من خالل الدراسة امليدانية عن كل غابة في
املوقع وربطها بنظم املعلومات اجلغرافية والقاعدة املعلوماتية

لقد مت تدوين وحتليل نتائج املسح مبا في ذلك دراسة األنواع النباتية وتوزيعها اجلغرافي ،وحساب
كثافة الغطاء النباتي ومعدل منو وطول النباتات والظروف السائدة ،نسبة الغطاء الصخري
وعمق التربة ومت إعداد املعشبة اخلاصة بالعينات النباتية اجملمعة ،وربطها باملوقع االلكتروني
التالي (.)http://forestry.arij.org
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الفصل اخلامس :نتائج الدراسة
خالل الزيارات امليدانية التي قام بها فريق أريج ،مت جمع البيانات األساسية بشأن اجلوانب اخملتلفة
لسمات كل من غابة القرن وغابة وادي القف ،وقد مت حتديد أهم أوجه االختالف والتشابه داخل
الغابة نفسها وبني الغابتني .وفيما يلي وصف للنتائج الرئيسة للزيارات امليدانية وتطبيقات
نظم املعلومات اجلغرافية لكل من الغابتني:
تقع الغابتان في جنوب الضفة الغربية في املرتفعات اجلبلية الوسطى ،وتتمتع كلتاهما بالنظام
اإليكولوجي ملناخ شرق البحر األبيض املتوسط .وقد كانت أراضي الغابتان ذات ملكية خاصة
للفلسطينيني ،إال انه مت مصادرتها من قبل االنتداب البريطاني وحتريجها .تتمتع غابة وادي
القف بارتفاع منخفض ،ودرجات حرارة عالية وكمية أمطار أقل من تلك التي تتمتع بها غابة
القرن .نوع التربة في الغابتني يكاد يكون متشابها وهي مزيج من النوعني التربة الوردية الثقيلة
وتربة الرندزينا اخلفيفة ( )Terra Rossa and Brown Rendzinaومن اجلدير بالذكر إن شجرة
الصنوبر هي شجرة سائدة في الغابتني إال أن غابة وادي القف فيها نبات سائد آخر وهو شجرة
السرو وغابة القرن فيها نباتات سائدة أخرى مثل القيقب والبلوط.
والنباتات املميزة لكل غابة يبني اجلدول التالي:
اجلدول :1النباتات اخلاصة لكل غابة

األنواع النباتية الخاصة
الغابة
(االسم العلمي)
غابة وادي القف
Ceratonia siliqua
Asphodelus ramosus
)(microcarpus
Onopordum cynarocephalum
Gundelia tournefortii
Cercis siliquastrum
Amygdalus communis
)Rubus tomentosus (canesceus
Verbascum sinuatum
Capparis spinosa
Populus euphratica
)(growing near the spring
Punica granatum
)(growing near the spring
Nerium oleander
)(growing near the spring

األنواع النباتية الخاصة
)االسم العربي(
خروب
عنصل عويصالن
سنارية الخب
عكوب
شبرق عروس الغابة
لوز بري
عليق زغبي
عورور الخروع
كبار شوكي
حور في المشتل
رمان في المشتل
دفلى في المشتل
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غابة القرن

Arbutus andrache
Jasminum fruticans
Quercus biosseri
)Carlina hispanica (corymbosa
Ononis spinosa
Hordeum bulbosum
Calicotome villosa
)(Calycotome villosa

قطلب القاتل أو قاتل أباه
ياسمين بري
الملول
شوك البان البني
شبرق شوكي
شعير البلبوس
قندول

ومع ذلك  ،فمن املهم اإلشارة إلى أن غابة وادي القف لديها ميزة كونها تدار من قبل وزارة
الزراعة الفلسطينية ،حيث مت تعيني خمسة حراس حلماية الغابة ،في حني أن غابة القرن ال تزال
حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة ويزورها طواف واحد كل  25يوما ،وبالتالي من املتوقع أن
تكون غابة وادي القف أحسن حاال ً من غابة القرن نتيجة اإلدارة واحلماية املستمرة لها .بالنسبة
للحياة النباتية ،فقد وجد أن أشجار الصنوبر والسرو تنمو بشكل جيد ووفير في غابتي وادي
القف والقرن ،إذ أن هذا النوع من األشجار يفضل النمو في املناطق التي يبلغ فيها معدل هطول
األمطار  300ملم فأكثر ،ونوع التربة فيها الرندزينا ( )Rendzinaمما يناسب إعادة زراعة أشتال
الصنوبر والسرو .ومع ذلك ،وبشكل عام تعد أشجار الصنوبر والسرو في غابة وادي القف بحالة
أفضل مما هي عليه في غابة القرن الواقعة في منطة «ج» ،فالقف محمية بشكل أفضل وأقل
عرضة للضغوطات اخلارجية منذ زراعتها وحتريجها .ومن جهة أخرى تأثرت غابة القف مبمارسات
السكان السلبية خاصة من خالل فترة االنتفاضة الثانية.
لقد تغير وضع غابة القرن حاليا ً لتصبح غابة مختلطة ،حيث أصبحت النباتات الطبيعية مثل
البلوط وشجر القيقب هي السائدة .ومن اجلدير باإلشارة إلى أن عدم وجود إدارة أو برامج حماية
للغابة من األنشطة التي جتري في غابة القرن ،جعل الطبيعة هي احملدد الرئيس لنوعية النباتات
وأصنافها التي تنمو في الغابة .فمن املعرف إن الغابة املزروعة االصطناعية الصنوبرية ميكن
أن ينمو فيها غطاء نباتي طبيعي ( )Pre-climax vegetationفي الغابة القائمة على تربة
الرندزينا ( )Rendzinaكما وميكن تطوير وإحياء الغابة الطبيعية ( )Maquis forestفي الغابة
القائمة على التربة الوردية الثقيلة ( .)Terra Rossaكما أنه معروف أن الغطاء النباتي األول
الذي يظهر كغطاء نباتي طبيعي حتت األشجار الصنوبرية هي نباتات عشبية حولية أو دائمة
مثل :النزع أو الزعزاعة ( ،)Poa balbosaقرصعنة (( ،)Eryngium creticum (triticumاملرار
( )Centaurea sppونباتات شجرية مثل النتش ( )Sarcopoterium spinosumفي حال التربة
الوردية ثقيلة والزحيف (( )Coridothymus capitatus (Thymus capitatusفي حال التربة
رندزينا اخلفيفة .أما الغطاء النباتي الثاني :الذي ميكن أن يظهر حتت النبات السائد من األشجار
الصنوبرية هو شجيرات من اللبيد والهنبل ((Cistus salviifolius and Cistus creticus
 ،)(incanusوالضرس الشايب الصمغي ( .)Phlomis viscosaأما الغطاء الطبيعي الثالث :هو
أشجار الغابة الطبيعية ( )Maquis forestمثل أشـــــجار البلوط ()Quercus calliprinos
والعبهر ( )Styrax officinalisوأنواع البطم ( .)Pistacia spp.كما ويظهر نبات القندول
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(( )Calicotome villosa (Calycotome villosaبكثرة في حال تعرضت الغابة حلريق حيث أن
بذور القندول مغطى بالشمع الذي يذوب بفعل احلرارة العالية.
مبا أن غابة القرن تعد مختلطة ،فمن املتوقع أن تكون كثافة األشجار فيها أقل من تلك في
وادي القف .إن كثافة األشجار في غابة القرن تتراوح ما بني  11-3شجرة لكل دومن بينما تتراوح
كثافة األشجار ما بني  26-5شجرة لكل دومن في غابة القف .أما بالنسبة لعمر األنواع السائدة
فإنه يختلف من غابة ألخرى فعلى سبيل املثال معدل عمر شجرة الصنوبر في غابة واد القف
يتراوح ما بني  76 –19عاماً ،بينما في القرن يتراوح ما بني  66-61عا ًما .ويعتمد عمر األشجار على
تاريخ الزراعة وترقيع النباتات امليتة ما بعد الزراعة والتكاثر الطبيعي لألشجار املزروعة بواسطة
البذور املتساقطة من األشجار املزروعة ( .)re-seedingوكذلك أشجار الصنوبر في القرن أطول
منها في غابة واد القف حيث يصل معدل طولها إلى أكثر من  16.5و  9.3متر على التوالي.
إن معدل النمو السنوي (نسبة الزيادة السنوية في نصف القطر للجذع على ارتفاع متر من
قاع الشجرة) ألشجار الصنوبر متشابه تقريبا ً في كلتا الغابتني حيث يصل معدله إلى .0.26
وبالنسبة ألشجار السرو في غابة واد القف فإن معدل عمرها  40عاما ً مبعدل منو سنوي يصل
إلى  0.24وارتفاع  10أمتار .إضاف ًة إلى أنه وجد أن أشجار السرو أصغر عمرا ً ذلك ألن قياسات
قطرها أصغر مقارنة مع أشجار الصنوبر السائدة .من ناحية أخرى ،فإن شجر القطلب في غابة
القرن معدل عمره ما بني  35-15عاما ً مبعدل منو  0.19سنويا ً وارتفاع  5أمتار .وكنتيجة جند أن
انتشار األشجار في غابة القرن هو انتشار عشوائي ،حيث األنواع السائدة تنمو في كافة أرجاء
الغابة وكل مقطع مت مسحه يبرر أن الغابة مختلطة حيث أن النمو عشوائي بأعداد و كثافات
مختلفة (جدول .)2
جدول  :2معدالت النمو لعينات من النباتات السائدة في الغابات املستهدفة
نوع القياس
كثافة الشجرة
(شجرة  /دونم)
القطر (سم) على ارتفاع 1م
من سطح التربة
طول األشجار (متر)
العمر (سنوات)
معدل زيادة النمو*

غابة وادي القف
26-5
شجرة الصنوبر89 :
شجرة السرو71 :
شجرة الصنوبر15-5 :
شجرة السرو11-9 :
شجرة الصنوبر76-19 :
شجرة السرو46-35 :
شجرة الصنوبر0.25 :
شجرة السرو0.24 :

* معدل منو الشجرة = نق (نصف قطر الشجرة)/عمر الشجرة

غابة القرن
11-3
شجرة الصنوبر142 :
شجرة القيقب32 :
شجرة الصنوبر23-12 :
شجرة القيقب7-4 :
شجرة الصنوبر66-61 :
شجرة القيقب35-15 :
شجرة الصنوبر0.29 :
شجرة القيقب0.19 :
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كما ومت مسح نسبة الصخور وعمق التربة واألنواع النباتية املناسبة التي تنمو في كل مقطع
لكل غابة ،فوجد أن الغطاء النباتي (ينمو حتت النبات السائد) األكثر في غابة وادي القف منه
في غابة القرن حيث وصل الغطاء النباتي إلى  %61من مساحة غابة القف و %32في غابة
القرن .فقد غطى نبات الزحيف (( )Coridothymus capitatus (Thymus capitatusواللبيد
(( )Cistus creticus (incanusوالنتش ( )Sarcopoterium spinosumاملساحات الكبر
في غابة القف مبا يقارب  ،%26 ،%34و %27على التوالي .أما في غابة القرن فقد غطى النتش
( )Sarcopoterium spinosumو البلوط ( )Quercus calliprinousاملساحات األكبر مبا
يقارب  %57و %50على التوالي .أما نسبة غطاء التربة والصخور فتبني انه متقارب في الغابتني
إال أن القرن تتمتع بنسبة صخور أعلى .أما عمق التربة فهو أعلى في القف من القرن مبا يقارب
( %24الشكل.)1
مقارنة نسبة تغطية النبات والتربة والصخور في كل غابة

شكل :1مقارنة نسبة تغطية النبات والتربة والصخور في كل من الغابتني املستهدفتني

إن اخملاطر البيئية والبشرية الواقعة على غابتي وادي القف والقرن تعد متشابهة إلى حد كبير
وبالذات فيما بتعلق باالستغالل اجلائر ملوارد الغابة الطبيعية كقطع األشجار للحصول على
األخشاب أو كوقود ،واحلرائق ورمي النفايات والرعي اجلائر ،والزحف العمراني ،وكذلك الظروف
املناخية الصعبة ،بالذات الثلوج والرياح القوية واألمطار الكثيفة .إن ضعف اإلدارة وعدم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة حلماية الغابة هي العامل الرئيس في تشكل نوع الغطاء النباتي وتوزيعه
وكثافته.
وبشكل عام ،هنالك مناطق سكنية تقع بالقرب من غابة القرن وغابة وادي القف وحتيط بها،
وخاصة بالنسبة لغابة القرن إذ تقع ومتتد املناطق السكنية الفلسطينية داخل حدودها ،وهذا
بدوره يؤدي إلى استغالل أراضي الغابة بشكل غير مناسب .كما تقع على حدود غابة القرن
املنطقة الصناعية مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الغابة بشكل كبير.
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جدار الفصل العنصري هو أيضا أقرب إلى غابة القرن بالقرب من احلدود مع محافظة بيت حلم،
كما أن الطرق غير املعبدة هي إما متر في الغابات كما هو احلال في غابة وادي القف ،أو متر بجوار
الغابة كما هو احلال في غابة القرن .كما أن األنشطة الزراعية مثل زراعة احملاصيل الدائمة متارس
أيضا في غابة القرن.
ولفهم نتائج اخملاطر التي ذكرت سابقا ً على كلتا الغابتني ،ومن خالل استخدام نظام املعلومات
اجلغرافي ( )GISوالصور اجلوية مت عمل حتليل لنسبة الغطاء النباتي الشجري لغابتي واد القف
و القرن عن طريق حتليل صور جوية على مدى فترات زمنية مختلفة لألعوام  1970و 2000و2006
و .2009ومقارنة نسبة الغطاء الشجري لكل غابة على حدة وعلى مدى عدة سنوات تبني أن
الغطاء النباتي قد قل بشكل كبير منذ عام  1970إلى عام  2009في كلتا الغابتني؛ فقد قل %20
في غابة وادي القف و %21في غابة القرن.
في عام  1970كانت نسبة الغطاء النباتي الشجري  %72من مجموع حدود كلتا الغابتني ,بينما
في عام  2000أصبحت نسبة الغطاء الشجري  %58و ،%64وفي العام  2006أخذت نسبة الغطاء
الشجري باالنخفاض أكثر لتصل إلى  %54و %46في غابتي واد القف و القرن على التوالي .أما من
العام  2006إلى العام  2009فنجد أن هناك تناقص في نسبة الغطاء النباتي في غابة القف مبا
يقارب  %2أي مت تقطيع ما يقارب  20دومن من مساحة الغطاء النباتي أما القرن فنجد زيادة على
نسبة الغطاء وألول مرة منذ عام  1970مبا يقارب  %5أي مت حتريج  30دومن وذلك وبشكل كبير خالل
السنتني األخيرتني من قبل مديرية الزراعة –اخلليل ومبساعدة مشتل مخيم العروب.
يتبني أن في كلتا الغابتني هناك تناقص واضح في مساحة ونسبة الغطاء النباتي وبشكل
متواصل من  1970وحتى  .2006أما منذ عام  2006إلى عام  2009ومع تدخل وزارة الزراعة وبرامج
التحريج قد قلت نسبة تدهور الغطاء النباتي .إال انه من اجلدير بالذكر أن التعديات على الغابتني
ما زالت قائمة من قبل السكان احملليني القاطنني حول الغابة .نتيجة ملا ذكر سابقا ً فإن العمليات
البيولوجية الناجحة في كلتا الغابتني أمر صعب وغير مستدام .لذلك فإننا بأمس احلاجة إلى
برامج التحريج املنظمة واملكثفة من أجل احلفاظ على الغابات في كل املناطق احلرجية ولكن
بالبداية ميكن التركيز على مقاطع معينة لضمان جناح خطة احلفاظ على الغابات وبشكل
تراكمي ومستدام (شكل  2و( )3جدول  3و . )4
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شكل  :2توزيع الغطاء الشجري في غابة وادي القف خالل األعوام 2009 ،2006 ،2000 ،1970

جدول  :3توزيع الغطاء الشجري في غابة وادي القف خالل األعوام 2009 ،2006 ،2000 ،1970

12

السنة

المساحة الكلية للغابة
بالدونم

مساحة الغطاء الشجري
بالدونم

1970
2000
2006
2009

789
1399
1448
1448

566
814
779
759

نسبة الغطاء الشجري
( )Canopyمن المساحة
الكلية للغابة ()%
72
58
54
52
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شكل  :3توزيع الغطاء الشجري في غابة القرن خالل األعوام 2009 ،2006 ،2000 ،1970

جدول  :4توزيع الغطاء الشجري في غابة القرن خالل األعوام 2009 ،2006 ،2000 ،1970

13

السنة

المساحة الكلية للغابة
بالدونم

مساحة الغطاء الشجري
بالدونم

1970
2000
2006
2009

689
597
619
619

497
383
285
315

نسبة الغطاء الشجري
( )Canopyمن المساحة
الكلية للغابة ()%
72
64
46
51
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الفصل السادس :مقترح ملواقع احلفاظ على الغطاء النباتي في مكانه
الطبيعي في الغابات املستهدفة ()In Situ Conservation
ومن خالل هذه الدراسة مت طرح آلية عمل ملثل هذه املسوحات امليدانية لدراسات غابات فلسطني
حيث مت اعتبار هذه الدراسة مع نتائجها والقاعدة املعلوماتية املتطورة كمشروع مصغر ميكن
تبنيه من قبل اجلهات املعنية لدراسة أشمل جلميع غابات فلسطني .وكما مت طرح أهم طرق
احملافظة على غابات فلسطني واختيار أهم املواقع التي يجب احملافظة عليها في كلتا الغابتني
املستهدفتني كنتيجة للدراسة كما هو مبني الحقا.
كل كائن حي ال ميكن له النمو والعيش والتكاثر بنجاح إال في إطار معني وضمن ظروف محددة،
والذي يعرف باملوضع املالئم .لذلك حتتاج احملافظة في املوقع ( )in-situ conservationفي
محمية أو منطقة محددة في غابة ،احلفاظ على اجلودة و /أو الكمية من التنوع الوراثي داخل
األنواع ،وذلك للحفاظ على نوع الكائن احلي في املوقع على املدى الطويل .وحتى يكون ذلك ممكنا
ال بد من فهم وحتليل كامل للنظام والطبيعة احمليطة بالكائن ومدى تكيفه معها ،وباإلدارة
املناسبة.
وبناء على نتائج البحث لكل غابة ،تبني أن غابة القرن وغابة وادي القف تشكالن ما نسبته %5
من املساحة الكلية للغابات في الضفة الغربية .ومتثل الغابتان منوذجا للغابات املوجودة في
فلسطني ،فواحدة هي غابة مزروعة (حرجها اإلنسان) ،واألخرى غابة مختلطة .ولذلك تعد دراسة
املوارد احلرجية في غابتي القرن ووادي القف منوذجا الستنباط األساليب واختيار املواقع املناسبة
للعمل على احلفاظ عليها وحماية املوارد احلرجية الفلسطينية.
وعليه فقد مت اختيار املقطع األول (انظر قسم نتائج الدراسة) في غابة القرن واملقطع الثاني في
غابة وادي القف ليكونا منطقة مناسبة للحفظ في عني املكان .فقد وقع االختيار على املقطع
الثاني في غابة وادي القف ،حيث انه ميتاز بأعلى نسبة كثافة وتنوع نباتي ،فيوجد فيه نوعني من
األشجار السائدة (شجر السرو والصنوبر) تنمو بنجاح .ميتاز هذا املقطع كذلك بانحدار شديد
وعال مما يجعل هذه املنطقة صعبة الوصول واالستخدام (كاستخدامها لالحتطاب) ،كما ساعد
هذا االنحدار الصخري على النمو الطبيعي لبعض النباتات التي تفضل التربة الصخرية .وينفرد
هذا املقطع مبجموعة مميزة من النباتات غير موجودة في املقاطع األخرى مثل شجر الزمزريق
( ،)Cercis siliquastrumهليون احلرش ( ،)Asparagus aphyllusاحلبل املستكي (Clematis
 ،)cirrhosaلوز بري ( ،)Amygdalus communisعليق زغبي ( ،)Rubus canesceusالعورور
( ،)Verbascum sinuatumونبتة الكمندرة ( .)Teucrium divaricatumباإلضافة إلى ذلك
يتميز املقطع الثاني بدرجة حرارة أقل وكمية سقوط أمطار أكبر من املقطعني األول والرابع.
أما بالنسبة لغابة القرن ،فقد وقع االختيار على املقطع األول حيث يعد هذا املقطع األغنى من
حيث التنوع النباتي الكثافة النباتية ،كما يعد هذا املقطع غنيا ً باألنواع النباتية الطبيعية
29
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مقارنة مع املقاطع األخرى في الغابة .يقع هذا املقطع على املنحدر اجلنوبي من الغابة وتنمو فيه
ثالثة أنواع من األشجار السائدة وهي الصنوبر الشائع ( ،)Pinus halapensisالبلوط (Quercus
 ،)calliprinosالقطلب ( .)Arbutus andrachneوميتاز املقطع األول في غابة القرن بنمو بعض
النباتات مثل العبهر ( ،)Styrax officinalisالبلوط متساقط األوراق (،)Quercus biosseiri
القرصعنة ( ،)Eryngium triticumوالشبرق ( .)Ononis spinosaوفي حال متت عملية تطبيق
برامج حماية أو محافظة في املوقع ( )in-situ conservationللمواقع املقترحة ،ينصح الرجوع
إلى إستراتيجية وقانون الغابات في فلسطني.
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الفصل السابع :التوصيات للمحافظة وتطوير غابات فلسطني
حفظ موارد الغابات واحملميات الطبيعية واملراعي للحفاظ على مصادرها احليوية ،وتنفيذ ممارسات
اإلدارة املستدامة في الغابات واحملميات الطبيعية ،والعمل على تعزيزها:
1 .1احلفاظ على األنواع في الغابات واحملميات الطبيعية وزيادة مساحة الغابات.
•حماية املوارد الوراثية في مناطق الغابات واحملميات الطبيعية.
•توسيع مناطق الغابات وتعدد استخداماتها.
•دمج قيم التنوع احليوي الزراعي للغابات في املناطق احلضرية.
•تشجيع الصناعات الزراعية والغابات الصديقة للبيئة والتحريج والرعي السليم.
•تشجيع السياحة البيئية للغابات وللمحميات خاصة لطالب املدارس واجلامعات.
2 .2تعزيز وتقوية الهيكل املؤسسي وبناء القدرات البشرية إلدارة موارد الغابات واحملميات
الطبيعية.
3 .3تطوير البنية التحتية وإدارة الغابات واخلبرة في إدارة الغابات.
4 .4اجلرد والرصد والبحث العلمي في موارد الغابات واحملميات الطبيعية من أجل احلصول على
املعلومات األساسية لتخطيط املصادر الطبيعية وإدارتها بشكل سليم.
5 .5طوير اإلطار التشريعي املناسب من أجل اإلدارة املستدامة للمناطق الطبيعية وحماية أنواع
النباتات فيها.
6 .6زيادة وعي اجلمهور واالستفادة من املعرفة احمللية.
7 .7تطوير وزيادة التعاون اإلقليمي والدولي في مجال احملافظة على الغابات.
8 .8رصد امليزانيات املناسبة لتطوير وحماية الغابات واحملميات الطبيعية.
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يرحب املعهد بجميع املالحظات واملقترحات التي ميكن أن تطرح
حول هذا الكتيب مع حفظ حقوق الطبع لهذا الكتيب.
حقوق الطبع محفوظة إلى
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
ص.ب  – 860شارع الكركفة
بيت حلم -فلسطني
هاتف+ 97222741889 :
فاكس+ 97222776966 :
www.arij.org
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