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Abstract:  
Various natural and human factors have contributed to the emergence of 

desertification in all the world's poor and rich countries. The world has been aware of this 
phenomenon since the end of the seventies of the last century, and specifically since the 
Nairobi Conference in Kenya in 1968 which is the first point of departure to combat 
desertification ending with the United Nations Program (UNEP) and international 
conventions and treaties The most recent of which was the Paris Convention to Combat 
Desertification in 1998. This phenomenon has reduced the diversity of biodiversity around 
the world, especially the marginal areas of the adjacent desert environments, including the 
Libyan desert, which is part of the Sahara, the world's largest deserts (8,000.000 km 2). 
They are mainly fragile and sensitive environments such as the hills, rugged mountains and 
Estebs bordering the Libyan suburbs, but unfortunately, they have become the last refuge 
of wildlife in our country Libya.            

This modest research deals with the impact of desertification on the biodiversity of 
the Al-Estebs region of Al-khomas  municipality  It is located between the longitudes 140    
-5,140  -26 east and two latitudes 320  -25, 320  ‾45 bordered north of the Mediterranean 
Sea, south of its obelisks, east of the Zliten region, west of the region of Naqaza and Ras 
al-Mesn , and how the manifestations and forms of desertification contributed to the 
scarcity and extinction of many of the wildlife that lived there.       

Keywords: desertification-extinction- Marginal Areas-Biodiversity-wildlife.       

  ملخص البحث
وقد تنبه العامل   ، دول العامل الفقرية منها والغنية سامهت عوامل طبيعية وبشرية خمتلفة يف نشوء ظاهرة التصحر عموم 

اية سبعينيات القرن املنصرم وحتديدا منذ مؤمتر نريويب يف كينيا  األوىل  م الذي يعد نقطة االنطالق 1977هلذه الظاهرة منذ 
مج األمم املتحملكافحة التصحر ان ريس آ( واالتفاقيات واملعاهدات الدولية لعل UNEPدة )تهاء برب ملكافحة   خرها اتفاقية 

وقد قللت هذه الظاهرة من مركب التنوع احليوي يف كافة أحناء العامل السيما املناطق اهلامشية   ،م 1994يونيو  17التصحر 
  8.000.000الكربى أكرب صحاري العامل ) ليت تعد جزءًا من الصحراءومنها الصحراء الليبية ا للبيئات املتامخة للصحاري

(وهي أساًسا بيئات هشة وحساسة مثل التالل اهلضابية واجلروف الوعرة ومناطق االستبس املتامخة للرباري الليبية لكنها  2كم
لتنوع  ملتواضع أثر التصحر على ا يبيا .يتناول هذا البحث الألسف الشديد أضحت املأوى األخري لألحياء الربية يف بالد ل

   ‾ 25شرقًا ودائريت عرض  140  ‾ 26،  140  ‾ 5احليوي يف منطقة االستبس ببلدية اخلمس اليت تقع بني خطي طول 
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ً منطقة النقازة   320  ‾45، 320 ً منطقة مسالته وشرقًا منطقة زلينت وغر ورأس املسن  حيدها مشاال البحر املتوسط وجنو
جانب   إىل درة وانقراض العديد من األحياء الربية اليت كانت تعيش هناكمظاهر وأشكال التصحر يف ن، وكيف سامهت 

ت والعشبيات واأل  حراش. اختفاء العديد من النبا

 املناطق اهلامشية. -األحياء الربية-التنوع البيولوجي -االنقراض-التصحر الكلمات املفتاحية: -

 .[Literature Review] للبحثاإلطار النظري   -1

ثري ظاهرة التصحر على التنوع     [Problem Statement]مشكلة البحث-1-1 :تكمن مشكلة البحث حول مدى 
قليم االستبس وهو اإلقليم احليوي يف املنطقة اال   نتقالية بني إقليم البحر املتوسط واإلقليم الصحراوي ببلدية اخلمس املعروفة 

لتنوع احليوي من أحياء برية وحشائش االستبس املختلفة وقد أشارت دراسة   اً شبه الصحراوي الذي كان حىت عقود قريبة غني
( فقدت خالهلا منطقة سهل  2000اخلمس.)احلشاين، -لساحلية مصراتهبعنوان التصحر: التدعيم والرجوعية يف املنطقة ا 

من األحياء الربية أمهها   اً نوع 50من النبت الطبيعي وحوايل أكثر من  اً عنو  273مصراته مبا فيها منطقة اخلمس حوايل 
ديد مظاهر التصحر يف  نواع من الطيور كاحلبارى والصقور ،كذلك دراسة بعنوان : حت أالضباع، والوشق، وغزال آدم والضب و 

ة اخلمس جزءا كبريا منها،  ( حيث تشكل منطق 2014بوادي احلي يف مشال غرب ليبيا)امباشي ورمضان، ةمنطقة سهل جفار 
% كما  20.54سنة، وأضحت جرداء متصحرة بنسبة 14أن املنطقة تعرضت للتصحر منذ  إىل وقد خلصت الدراسة 

ت الطبيعية بنسبة    يف % نتيجة أسباب مناخية وبرية، ويف دراسة أخرى بعنوان: التنوع احليوي 11.65تراجعت مساحة النبا
اجلفاف من أهم العوامل املسببة الحنسار التنوع احليوي  ( أكدت أن التصحر و 2014ه)احلرير، ليبيا وبعض العوامل املؤثرة في

 ن االنقراض يهدد جل الكتلة احليوية يف ليبيا. أو 

 [: Research Questions]البحث أسئلة -

 هل أسهم التصحر يف احنسار الكتلة احليوية مبنطقة االستبس جنوب بلدية اخلمس؟ -

ر البيئية النامجة عن التصحر؟ رة لشيوع التصحر بنما األسباب املباش-  طاق االستبس وما األ

لدراسة  تباع األسلوب العلمي االستطالعي املنبثق من اا  : سيتم[Research Methodology] البحثمنهجية -2-1
ت والتقارير البيئية احمللية واإلقليمية    والدولية. امليدانية والبيا

: يظهر البحث مدى اخلطورة اليت سببها التصحر على التنوع احليوي  [Research Importance]أمهية البحث -3-1
 س.  للبيئة الطبيعية مبناطق االستبس عند التالل اهلضابية جنوب مدينة اخلمس ولبدة وسوق اخلمي

 :[Research Objectives]أهداف البحث -4-1

يئي خاصة  ا، ومنها التنوع احليوي الذي له دور فعال يف التوازن الب التعريف مبقومات البيئة الطبيعية ببلدية اخلمس، ومكو-1
 يف البيئات اهلشة الضعيفة كمناطق اإلقليم شبه الصحراوي االستبس. 
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دية للتنوع احليوي مبناطق استبس اخلمس عند هوامش الرباري مثل وادي قوقاس وأم الرمت  إبراز األمهية البيئية واالقتصا-2
 الليبية. خر مناطق االستيطان البشري على حواف الصحراء آالزيتونة وغريها وهي وصياح وجبل ديسان و 

ر اليت سببتها ظاهرة التصحر للبيئة الطبيعية السيما على -3 ألخطار واآل خر ما تبقى من املراعي  آاملسامهة يف الوعي البيئي 
 االستبس. الطبيعية يف مناطق 

 ره اخلطرية على البيئة الليبية.  آاعية إزاء مكافحة التصحر واحلد من إذكاء الروح الوطنية واملسؤولية اجلم-4

 (: Keywordsاملفتاحية املصطلحات واملفاهيم )الكلمات -5-1

م هو: تدهور األراضي اجلافة وشبه اجلافة وحتت   1994حسب تعريف االتفاقية الدولية ملكافحة التصحر  التصحر: -1
 (. 1م،( كما يف شكل )1999ات املناخ ونشاط اإلنسان" )القصاص،الرطبة بسبب عدة عوامل منها تغري 

 لرتابط بني العوامل الطبيعية والبشرية املسببة للجفاف والتصحر ( ا1شكل )      

  

 

 

 

 

 

إلضافةالكائنات احلية املختلفة مبا فيها الكائنات الربية والبحرية وأنظمة إيكولوجي  احليوي: تنوع التنوع -   إىل  ة أخرى، 
)مشروع  االيكولوجية اجلماعات االيكولوجية اليت تنتمي إليها، ويتضمن ذلك أيضا التنوع يف األنواع وما بينها وتنوع األنظمة 

لتصحر والتنوع  (، 2008للسالمة اإلحيائية، اإلطار الوطين    احليوي: ومن التعريفات اليت هلا عالقة 

بيب ا التقنيات احليوية احلديثة:-1 (  DNA)األكسجني الختبار للحامض النووي الريبوزي منقوص تطبيق تقنيات داخل أ
أن تصبح   إىل  أو العضيات، أو دمج اخلال واحلقن املباشر للحامض النووي يف اخلال الرتكييب، مبا يف ذلك احلمض النووي 

وال تعترب تقنيات مستخدمة يف   االئتالف، ية أو إعادة خارج فئتها التصنيفية، وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيع 
 (. 2008الرتبية واالنتخاب الطبيعي )مشروع اإلطار الوطين للسالمة اإلحيائية، 

لنظم اإلدارية، التشريعات والسياسة الوطنية اليت   اإلحيائية: وثيقةمشروع اإلطار الوطين للسالمة -2 حتوي النصوص املتعلقة 
عن   مستوى مالئم من احلماية يف جمال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات احلية احملورة الناشئة توضع من أجل ضمان 
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ر ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع التقنية احليوية احلديثة اليت مي مع مراعاة املخاطر   احليوي، كن أن ترتتب عليها آ
 أيضا. على صحة اإلنسان 

املخاطر على صحة اإلنسان وسالمته واحملافظة على البيئة نتيجة الستخدام الكائنات احلية   اإلحيائية: جتنب السالمة -3
 (. 2008)مشروع اإلطار الوطين للسالمة اإلحيائية، حبثية  املعدلة جينيا ألغراض جتارية أو 

ا هو عدم بقاء نوع  وانقراض فصيلة م جديد.هو اختفاء الكائن املوجود على كوكب ما واستحالة ظهوره من  :االنقراض -4
وتعد اللحظة اليت   منها.هو توقف وجود أي نوع أو جمموعة من أنواعها وتقليل التنوع اإلحيائي   احلياة. أوأو جمموعة على قيد 

ميوت فيها آخر فرد من نوع ما حلظة االنقراض رغم أنه عادة ما تكون القدرة على التكاثر قد فقدت قبل وفاة آخر فرد من  
فقد يكون االنقراض بوفاة آخر عضو قادر على التكاثر يف هذه اجلماعة أو بكلمة أخرى توقف الفصيلة عن   الفصيلة. هذه 

  )ريتشارد م حىت اآلن 1600( االنقراض منذ عام 1القدرة على التكاثر الذي يضمن وجودها، يبني اجلدول ) 
 (. م 2003برمياك، 

ستمرار التزاوج  بقاء النوع من فصائل األحياء احل احليوي: يعين األمان -5 م وذلك  مان  يوانية والنباتية على قيد احلياة 
 النقراض. التهديد  إىل   والتكاثر وعدم تعرض الفصيلة أو النوع

 اآلن. م حىت 1600( االنقراض منذ عام  1جدول )                              

املنطقة   على اليابسة  اجملموعة احليوية 
 املتجمدة

العدد التقرييب   مجايل اإل يف احمليطات 
 لألنواع

% االنقراض  
 يف اجملموعة 

 2.1 4000 85 4 51 30 الثدييات 
 1.3 9000 113 - 92 21 الطيور 

 0.3 6300 21 - 20 1 الزواحف  
 0.05 4200 2 - - 2 الربمائيات 

 0.1 19100 23 - 1 22 األمساك
ت   0.01 1000000 98 1 48 49 الالفقار

ت   0.2 250000 384 - 139 245 الزهرية النبا
ض، دار 1املصدر: ريتشارد برمياك )أساسيات الصون احليوي(، ترمجة وتعريب: حممد عبد العزيز الدمرداش، ط /   املريخ، الر

 .194 صم، 2003،

 فكرة عامة عن التنوع احليوي ومناطق االستبس الليبية  -2
 1-2أمهية التنوع احليوي :-

فر التنوع احليوي األساس للحياة على األرض. إذ تساهم األنواع الربية واجلينات  الجتماعية: يو ا-االقتصادية القيمة أوًال: 
داخلها مسامهات كبرية يف تطور الزراعة والطب والصناعة. وتشكل أنواع كثرية األساس لرفاهية اجملتمع يف املناطق الريفية. فعلى  



 
 

 99 

ت ما يزيد علىسبيل املثال يوفر احلطب وروث احل  طاقة يف مناطق كثرية يف دول آسيوية وأفريقية،  % من احتياجات ال90 يوا
ت الربية الربوتني احليواين الذي يشكل  50وىف بوتسوا يوفر ما يزيد عن  % من الغذاء يف بعض املناطق.  40نوعاً من احليوا

لرغم من أن اإلنسان استعمل أكثر من  ت  7000و الغذاء   % من 90عًا فقط تشكل نو  20للطعام إال أن نوع من النبا
(. وعلى  2013قاسم ، )أجمد% منه 50أكثر من -القمح والذرة الشامي واألرز -املنتج يف العامل وتشكل ثالثة أنواع فقط 

يشكل  -القيمة: الرغم من العسري حتديد القيمة االقتصادية للتنوع احليوي إال أن األمثلة التالية فيها التوضيح الكايف هلذه 
ت حوايل  األنواع ال حصاد  ت واحليوا ت املتحدة األمريكية.                                                                    4.5ربية من النبا                 % من الناتج القومي اإلمجايل يف الوال

دة إنتاج القم إىل  أدت التحسينات اجلينية يف آسيا  -ةح واألرز بدرجة كبري ز

مت اإلفادة من جني واحد من الشعري األثيويب يف محاية حمصول الشعري يف كاليفورنيا من فريوس القزم األصفر، وحقق هذا  -
ً للمزارعني.   160عائداً يزيد عن    مليون دوالر سنو

ت الربية يف العامل حوايل  ً  40تبلغ قيمة األدوية املستخلصة من النبا  -مليار دوالر سنو

ة فعالة من نبات الونكه الوردية يف مدغشقر، كان هلا أثر كبري يف عالج حاالت اللوكيميا )سرطان  الص مادمت استخ 
 (. م 2013  )قاسم،% 80 إىل   %20الدم( لدى األطفال، مما رفع نسبة الشفاء من 

ت املو - ت واملعلومات واتعد احلدائق النباتية مبا تضمه من مساحات شاسعة من النبا لبيا ا  ملعرفة بلوحات معلوماتية عنهثقة 
ت الربية والبحرية   متحفًا طبيعياً  ت الربية املختلفة وهي مبثابة بنك معلومايت هام جدا عن التنوع احليوي للنبا لكثري من النبا

العلمية )قابيل  ما تتبع اجلامعات  امل غالبالعحديقة نباتية  800على غرار احلدائق النباتية اليت أنشئت عامليا وهي أكثر من 
   (.2018دي،  ومح

ت  البيئية: اإلبقاء على املوارد -2-2  - وراثية.يعد كل نوع من الكائنات احلية ثروة وراثية، مبا حيتويه من مكو

ية ومنتجات أخرى  يساعد احلفاظ على التنوع احليوي يف اإلبقاء على ثروات املوارد البيئية من حماصيل وسالالت للماش -
ماء الستنباط أنواع جديدة من األصناف املوجودة، خاصة األصناف الربية،  ك أن السبل مفتوحة أمام العلكثرية .والش

ا ونقله السالالت اليت يزرعها املزارعون أو يربيها الرعاة، لكن تطور التقنيات العلمية وخاصة   إىل ستخالص بعض من صفا
واع املختلفة فحسب، بل بني الفصائل املتباعدة  لصفات الوراثية ليس بني األن ثية، يفتح اجملال أمام نقل ايف جمال اهلندسة الورا

ت وراثية ميكن نقلها  ما نستزرعه من حماصيل أو ما نربيه من حيوان،   إىل ومن مث أتيح يف كل نوع من النبات واحليوان مكو
 ديد من اآلفات.  ، ليجعلوها أكثر مقاومة للع اصيل واخلضر والفاكهة وراثياً  يستثمرون يف حتسني احملنيوهكذا نرى أن املزارع

  إىل  نقل الصفات الوراثية اليت جتعل لبعض األنواع النباتية القدرة على النمو يف األراضي املاحلة واملاء املاحل  إىل  يتطلع العلماء -  
 أنواع نباتية تنتج احلبوب والبقول أو غريها من احملاصيل. 

ذه الدول مصدر -لنامية مستقبال :أمهية التنوع احليوي للدول ا -3-2 جينياً الستنباط أنواع   اً متثل األصول الربية املوجودة 
 . اقتصادية جديدة
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 .لف والعالج وغريهاجتاه الدول النامية حديثاً للبحث عن بدائل حملية إلنتاج الطعام والع-
ت اجتاه اهتمام الدول النامية الستعمال-  . اج مستحضرات طبيةالربية واملوجودة الستخر  النبا

 . حتتوي هذه الدول على خمزون حيوي ، يؤمن هلا حياة أفضل يف الظروف الصعبة-
رخيية على مستوى العامل-   وجود العديد من األنواع اليت هلا أمهية إنسانية و

ر دوجو -           ند تغري املناخسنة ، تتيح للعلماء البحث عن بدائل تقوم عليها احلياة ع 7000للتنوع احليوي على مدى  آ
                         . 

سم   كما يزيد من أمهية التنوع احليوي يف الدول النامية وجود مراكز عاملية الستئناس احليوان والنبات ، هذه املراكز تعرف 
لدول النامية األصول الوراثية الربية هل  Vavilovian Centers اكز فافيلوفيانمر  ذا فان التنوع احليوي يف  وكذلك تتوطن 

 جيب احلفاظ عليه الن انقراض بعض هذه األنواع يعين اختفاءها من العامل لألبد. الدول النامية هو مصدر عاملي 

حليوية :يشهد العامل اليوم جدال كبريا وطويال حول الكائنات احلية املعدلة وراثيا،  التنوع احليوي يف ليبيا وتطور التقنيات ا-5-2
ثريها على البشرية يوجد اجتاها وقد اختل ن رئيسيان، حيث يؤيد  فت أراء الباحثني جتاه استخدام التقنيات احليوية وتطورها و

ل تطوير احملاصيل الغذائية املهندسة واملعدلة جينيا  الرأي األول تطبيقات التقنيات احليوية لضمان األمن الغذائي من خال
ً للمجاعات،  وتسد حاجة الدول من الغذاء وتدعم استقالهلا االقتصادي وهو أساس استقالهلا  واحملسنة لتقدم حال جذر

تب عليه منافع مجة  ليل من استخدام املبيدات، وقلة احلاجة للمياه للكائنات املهندسة وراثيا األمر الذي تر السياسي، مع التق
ا يسببه من أضرار صحية لإلنسان واحليوان والنبات  للبيئة والتنوع احليوي. أما الرأي الثاين للباحثني فهو ضد ذلك التوجه مل

معايري صارمة يف   إىل ور جينيا وسالمة املستهلك واستخدام التقنيات احليوية حيتاجواألولية هي سالمة الغذاء الطبيعي غري احمل
فقدان أساسيات الكتلة   ىل إ  دامها وثقافة عالية ال ميلكها كل الناس خاصة يف الدول النامية ودول العامل الثالث، إضافة استخ

احليوية للنبات واحليوان كالبذور احمللية اليت تكيفت مع البيئة احمللية مئات وآالف السنني وكذلك السالالت املختلفة من  
 دواجن وغريها. األحياء ومنها املاعز والضأن وال

نشائها مركز حبوث التقنيات احل أدرجت املعايري   دم، وق2000يوية سنة تبنت ليبيا مشروعا لتطوير التقنيات احليوية 
لسالمة اإلحيائية يف القانون البيئي اللييب )قانون رقم  م بشأن محاية وحتسني البيئة(  2003لسنة  15القانونية فيما يتعلق 

  م 2008أجنز مشروع اإلطار الوطين للسالمة اإلحيائية سنة م. كما 2005ى بروتوكول قرطا جنة لسنة وذلك قبل التوقيع عل
 ٭. 1شراف جمموعة من اخلرباء واملختصني

 
 

یئة عن طریق لجنة من الخبراء الوطنیین وھم: د. عبد العزیز البوني )اللجنة الوطنیة لألخالقیات  أعد المشروع الھیئة العامة للب  ٭
البیولوجیة واألمان الحیوي(،د. إبراھیم محمد بن عامر)مركز البحوث الزراعیة، المصرف الوطني لألصول الوراثیة النباتیة( ،  

ة(، م. عبد الحمید صالح عبد الرحمن)مركز بحوث التقنیات الحیویة(،د.  سن أحمد المغربي)الجمعیة اللیبیة للتقنیات الحیوی د. ح
عبد المولى عبد المجید حمزة)المنسق الوطني للمشروع(.وھو تطبیق التفاقیة التنوع الحیوي وبروتوكول قرطاجنة بالتعاون مع  

 |( . GEF|( ومرفق البیئة العالمي)UNEPبرنامج األمم المتحد للبیئة)
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 البحث: احلدود اجلغرافية ملنطقة -6-2

،   320  ‾45،  320 ‾25شرقًا ودائريت عرض  140 ‾26،  140 ‾ 5تقع منطقة اخلمس بني خطي طول 
ً منطقة النقا ً منطقة مسالته وشرقًا منطقة زلينت وغر زة ورأس املسن )اجملرش  أما جغرافيًا فيحدها مشاال البحر املتوسط وجنو

اخلمس قبيل اإلقليم  ( املوقع اجلغرايف ملنطقة اخلمس ، ويتمثل نطاق االستبس يف بلدية 1( توضح اخلارطة ) 2012،
)اهليئة   2كم   1.665.000% من مساحة البالد اليت تبلغ 98الد الليبية بنسبة تقدر حبوايل الصحراوي الذي يسود جل الب 

،وهي منطقة انتقالية من حيث التصنيف املناخي والنبايت بني اإلقليم البحري إقليم البحر  م( 2008العامة للمعلومات، 
مم من خطوط  150-25هذا اإلقليم بني خطي  عد جزءاً من الصحراء الكربى يف أفريقيا .ينحصر املتوسط والصحراء اليت ت

 م( . 1990ملهدوي، املطر تقريبا، ويتمثل يف التالل اهلضابية، حيث يتسع شرقا ويضيق غر )ا
 ( املوقع اجلغرايف ملنطقة اخلمس 2شكل )

 
 ( املوقع اجلغرايف ملنطقة اخلمس3شكل )
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عمران أبو اجني )الصناعات الغذائية ودورها يف استغالل املوار الطبيعية ببلدية اخلمس(، املؤمتر االقتصادي األول  ريبراهيم مفتاح الدقداق، بشإ-

 ،اخلمس. 2017-27-25ة اخلمس،لالستثمار والتنمية يف منطق 

ستبس  تتداخل مناطق االستبس مع إقليم البحر املتوسط تبعا لشكل اخلارطة واملوضع اجلغرايف ليشكل خليطا مع اال
طريح  ) مرت البحري، غري أن املناخ البحري خيتفي تدرجييا كلما ابتعد جنو حىت املناخ الصحراوي بعد حوايل مائة كيلو 

   كاآليت: االستبس كما حددها طريح شرف   طق(، ومنام 1996شرف، 

ا السنوية ب ،إقليم مناخ االستبس شبه البحري: تقل به الرطوبة -1 ملليمرت، ويزداد   200-100ني واألمطار ترتاوح معدال
 احلرارة.املدى اليومي والفصلي لدرجات 

ملليمرت وتتميز  100-50أمطاره بني  اهلضاب، ترتاوحإقليم مناخ االستبس القاري: ويشمل املناطق الواقعة جنوب -2
 والربيع.   فيه حشائش خمتلفة خالل فصلي الشتاء والفصلي، تنمولتذبذب، ويرتفع فيه املدى احلراري اليومي 

ملليمرت،   50يتبع اإلقليم السابق لكن مناخه أشد قساوة، معدل أمطاره السنوية ال تزيد عن  الصحراوي:إقليم املناخ شبه -3
ته فقري  وهو إقليم االستبس القاري وشبه الصحراوي الذي حيد الصحراء ومساحته حمدودة جدا وهي يف   ومبعثرة. واملعينة نبا

الربية والنباتية ذات   احليوي لألحياءخر ما تبقى من مأوى للتنوع آصحر وزحف الصحراء وهو تناقص مستمر بسبب الت
ملمتدة من رأس املسن غر حىت وادي كعام شرقا وهو املظهر  الطبيعة الصحراوية جنوب السهل الفيضي ملنطقة اخلمس ا

ت مبنطقة اخلمس.  ت ( نطاقا2) اخلارطة  اخلمس ومصراته. توضح الطبيعي الفاصل بني   األستبس واملراعي والغا
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 تتجاوز  االستبس  :يعد نطاق االستبس من املناطق اجلافة وشبه اجلافة معدالت أمطاره الأهم السيمات املناخية ملنطقة – 7
، وقد تزيد عن ذلك عند هطول أمطار فجائ150يف الغالب  ية، يغلب على أمطاره صفة التذبذب، واملدى  ملليمرت سنو

ثري عوامل التعرية   إىل ية األمر الذي يؤديأكثر من عشر درجات مئو  إىل احلراري اليومي والفصلي فيه كبري فقد يصل أحيا
لتصحر، السيما مع توايل موجوالتجوية واالجنراف بوثرية كبري  ات اجلفاف، أو بسبب السيول اجلارفة  ة، وكلها عوامل تنتهي 

ل يف  ( مثلما احلاCRCTوتظهر الطبقة  السطحية للصخور) ه عقب األمطار الفجائية بعد فرتات اجلفاف حيث تنجرف الرتب 
، حشائشه من النوع الذي يتحمل اجلفاف  مناطق صياح وأم الرمت وحول وادي قوقاس وجنوب جبل ديسان واخلمس اجلديدة

اليت كانت تعد  Stipa tenacissima L) ب عليها الطابع الشوكي وأمهها احللفا )أعشابه الفصلية مبعثرة وغري كثيفة يغل
 ات القرن التاسع عشر . املصدر األول للصادرات الليبية خالل ستيني

 ( مناطق االستبس عموم سهل مصراته 4شكل )

  ة(، رسالاخلمس –التصحر: التدعيم والرجوعية يف املنطقة الساحلية مصراته )احلشاين، حممد  ماملصدر: عبد السال –لسالم شاين، عبد ااملصدر: احل 
صر، اجلغرافيا، كليةماجستري غري منشورة، قسم   109ص م، 2000اآلداب، جامعة 

ثري التصحر:  -3  التنوع احليوي و

لبعيدة  التنوع احليوي يف مناطق االستب-3-3 وي الكثري من األحياء الربية  س :قدميا ومنذ عقود ليست  كان هذا اإلقليم 
ب والفنك والقط الربي )الوشق( )األطلس الوطين  ت الضارية كالضباع والذ ( والوبر والورل والصل  1976،منها احليوا

اليت كانت متثل أكثر   Stipa tenacissima L) .كذلك التنوع الكبري حلشائش االستبس وأمهها حشائش احللفا )
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م اليت انتهت معها أخر شحنة حبرية من احللفا للدول األوربية،  1964الصادرات وأوهلا يف امليزان التجاري اللييب حىت سنة 
جانب األعشاب الطبية ومنها القبار أو الكبار   إىل يف صناعة الورق الفاخر والعمالت الورقية،حيث كانت تستخدمها 

(Capparis spinosa L (الذي تظهره الصورة )وهو نبات يتدىل مع حواف اهلضاب ، كذلك  1)
 Pistacia)( والبطوم (Artemisia campestris L( والشعال Lycium shawiiوالعوسج)  (Calicotome)القندول

atlantica Desf)  ( واجلداريRhus tripartite(Ucria)Grands) (والسدرZiziphus lot(L)Lam   )
 ( . (Rosmarinus  officinalis L( واإلكليل  Thymus capitat Lوالزعرت)

 (Capparis spinosa L) الكبار  ( نبتة القبار أو 1) الصورة 

 
   2017يونيو  25منظمة احلياة حلماية الكائنات الربية والبحرية فرع الزنتان/   املصدر:

ت اليت هلا أزهار بيضاء مجيلة مائلة  القبار أو الكبار نبتة صحراوية تنمو على املنحدرات الصخرية وهو من   إىل  النبا
اللون ومذاقها يكون ماحلا يف غالب األحيان  ويتم قطف مثار القبار أو الكبار تكون رمادية  الربيع،اللون الوردي خالل فصل 

ت الربية منها الغزال والودان  صحية،وهلا عدة فوائد  ت اليت تعترب غذاء لبعض احليوا وبعض القوارض وميكن  وهي من النبا
ت الزينة اجلميلة.   اعتبارها من نبا

  رة التصحر على مناطق االستبس الليبية شكالً ثري ظاه االستبس: أخدثري التصحر على التنوع احليوي يف مناطق -4-3
  اً ريا تصحر تصحر شديد، وأخ إىل  حيث تتصاعد وثرية التصحر بدرجات خمتلفة، فالتصحر يبدأ بسيطا مث يتحول اً تدرجيي
ا احليوية بعد مراحل من التعاقب والتفاقم   اً شديد كما يف  جدا حيث نقطة أال عودة، تتدهور فيه األراضي املنتجة، وتفقد قدر

مال قارون   إىل  مكافحة التصحر حتتاج بقوله:(، ليصبح إصالحها ضر من املستحيل كما عرب عنه أحد الكتاب 2شكل )
 (. 2014وصرب أيوب)البيئة، 
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   )*(  صحراء يف مشال أفريقيا   إىل خمطط تدهور النبت الطبيعي من الذروة الشجرية   (5شكل )        

 صنوبر أو بلوط أخضر كثيف 

 

 مروج مفتوحة -عرعار -صنوبر 

 

 أحـــراش                                                             

 

 عرعار ورمت                                     شيح وحلفاء  

 أراضي خفيفة رملية                                                    أراضي طينية 

                                                            

 صـحــــراء                                                             

النقراض: قامت العد بعض أنواع األحياء الليبية-5-3 تم حبماية  املهددة  يد من مؤسسات اجملتمع املدين ومنها مجعيات 
ا يف سبيل ذحليوي وقد بالبيئة والتنوع ا قي أجهزة الدولة القيام  ما   ذنقا إ لت جهودا جبارة وكبرية عجزت اهليئة العامة للبيئة و

قها لالنقراض وأهم تلك اجلمعيات مجعية احلياة حلماية احلياة  ليت يف طري األنواع ا إىل  ه من التنوع احليوي والتنبيهذنقاا ميكن 
(، والوشق،  2اية الكثري من األنواع اليت أوشكت على االنقراض مثل قط الرمال الصورة )الربية والبحرية اليت استطاعت مح

ت والطيور اليت تتوقع منَ حدى القوائم اليت تعرض من خالهلا إ(  3والشياهم )صيد الليل(، والودان ، يوضح شكل)  ـــــظمة  احليوا
 احلياة انقراضها خالل العشر سنوات القادمة 

لصيد يف أوقات التزاوج والتكاثر، ومعروف  ما مل تـ َتخذ ا    إلجراءات الالزمة لتوعية الصيادين، وخاصة الذين يقومون 
ت من دور يف التوازن البيئي وإن هللا مل خيلق هذه  ثل غذاًء  ما هلذه احليوا ت عبثا، فهي تساعد على بناء احلياة، ومت  احليوا

ت. وهي يف الوقت نفسه حتفظ ال ت. وهذا التوازن  للبشر وللنبا ت األخرى والنبا ا تتغذى على احليوا توازن الطبيعي، أل

 
 

  -مد البوزیدي ، مشاریع االستیطان الزراعي في السھول الساحلیة الممتدة مــن الدافنیة إلى غنیمة ) شرق طرابلس أمحمد مح )*(
،   1998الرباط ،  -لیبیا ( ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، المغرب . جامعة محمد الخامس . كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

 .    162ص
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  السالح والعبث مبقدرات البيئة  األنشطة البشرية وأمهها الصيد اجلائر يف ظل فوضى ن لك .احلياةمهم يف الطبيعة، وي سمى دورة 
 جانب عوامل طبيعية كاجلفاف والتغري املناخي تصنع التصحر الذي يقضي على كل أشكال احلياة.     إىل

 

 (Felis margarita)الرمال  ( الساللة الليبية لقط 2) الصورة 

 
 

ت الثديية Felis margaritaقط الرمال أو ِهر الرمال   تتبع عائلة  ت اللحوم( واليت الالمحة )آكال من احليوا
ت )القططيات(. وال زال  لرغم من تعرضِه كبقية الثدييات ملطاردة   قط الرمالالسنور يعيش يف الصحراء املتامخة لألستبس، 

النقراض ومنها الودان هدِدة 
 
( Ammotragus) lerviaالعابثني، الذين يرمونه ببنادق الصيد، وأصبح وضعه قريبًا من امل

احلبارة  ( وطائر hystrindiaالليل الشيهم) د( وصيLepus alleni)الربي ( واالرنب Gazella arabica)ال والغز 
(Houbara ( وطائر الكروان)Stone Curlewوطائ )األمحر القطا  ر(Pterocles .) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MOHAMEDsaadPIC/photos/pcb.995730537148261/995729777148337/?type=3
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ت االستبس املتوقع انقراضها قريبا. 6شكل )  ( حيوا

 م. 2017ة احلياة الربية والبحرية ، مجعية احلياة الليبية حلماياالنرتنت : متاح يف : موقع املصدر: شبكة 

تصحر مناطق االستبس :مل يبق من األراضي املنتجة احلاضنة الطبيعية للتنوع احليوي يف السهل الساحلي للخمس   -6-3
شكاله املختلفة من أحياء ق وطرق معبدة ومرافق  سكنية وحمالت جتارية وأسوا  سوى النزر القليل، فقد طغى الزحف العمراين 

مناطق االستبس اهلامشية بعيداً    إىل  ومالعب ومؤسسات على معظم أراضي السهل، وانتقل ما تبقى من األحياء الربية ومصانع
الزراعة املروية  لكن التصحر بعوامله البشرية املتمثلة يف سوء استخدام األرض والرعي اجلائر وتوسع ،عن املستوطنات البشرية 

حف العمراين وإمهال الشجرة واألرض وتغري منط املعيشة حنو الوظائف اإلدارية والفنية  احلراثة غري الكنتورية والز والبعلية و 
والتجارية األكثر رحبا واألقل جهدا، إضافة للعوامل الطبيعية مثل موجات اجلفاف وهو اخلطوة اليت تسبق التصحر، وتذبذب  

ا، وتغري املمعدالت األمطا ملناخ الصحراوي عموم البالد ،كل ذلك ساهم بوثرية  ناخ حنو االحرتار وسيادة ار وتراجع كميا
 سريعة يف شيوع ظاهرة التصحر يف منطقة االستبس جنوب اخلمس يف شعاب اهلضاب اجلنوبية وأوديتها. 
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اح ووادي  شرق اخلمس يف أم الرمت وصي لندرة السكان يف مناطق االستبس جنوب وجنوب امليدانية: نظراالدراسة -7-3
  وسيلة االستبيان والنقازة وسيلني وتركز السكان يف املراكز احلضرية على جانيب الطريق الساحلي مل اعتمد  قوقاس والسوامل

ملقابالت  اسة  امليداين واملشاهدة الشخصية وكلها أساليب للدر  والتجوالكبار السن يف تلك النواحي   الشخصية معواكتفيت 
 اآليت: تبني   امليدانية ومن خالل ذلك

ائي كان-1 عهد قريب يف ستينيات القرن املنصرم يشاهد يف مواسم احلرث   إىل اختفاء الغزال من مناطق األستبس بشكل 
 للهضاب. واحلصاد خاصة أقصى املنحدرات اجلنوبية 

ن والشيهم وطيور احلبا-2 ب والثعالب والفنك والظر األنواع املهاجرة مثل  رى واحلجل والقليل والقطا و تناقص أعداد الذ
 ن. السما

ء. الورل والصلول والضب  و  تناقص عدة أنواع من الزواحف مثل أفاعي الكوبرا-3  واحلر

( التايل أنواع النبت  1) اجلدول اختفاء أنواع كثرية من العشبيات واحلشائش اليت تعد حاضنة لكثري من األحياء الربية، ميثل -4
ا مناطق األستب الطبيع خلمس كما توضح الصورة ) س يف أحناء متفرقة من االستي اليت فقد ( أراضي  3بس البحري والربي 

 النبايت. وادي قوقاس جنوب شرق مدينة اخلمس وتبدو متكشفة وفقرية للغطاء 

 حشائش االستبس اليت يف طور التناقص واالنقراض ض( بع 2) جدول 
 االسم العلمي            االسم المحلي                 

 Marrubium vulgare بیاروال
          Capparis spinosa الكبار
       Plantogo                      األنیم  

         Peganum harmala الحرمل 
   rauschert   racutit Chamomilla       الفلیة)البابونج( الربیان

            Allium roseuml الكازول
         Hyoseyamusalbus القنقیط

    L  lndicum   Sesamum                 الجلجالن البري
 Ruta graveolens          الفیجل 

 Murb  sahariensis   Daucus        الجزر البري
          Eruca satva Mill الجرجیر
 Artemisia campestris            الشعال
 asper Sonchus                  التیفاف
 Linum usitatissimum          الكتانیة

          Origanum magforana البردقوشة
          Citrullus colocynthis الحنظل)البطیخ البري(

             Euphorbia peplus L الغاسول)صابون الغیط(
             Papaver hubridum النعمان)القرعون(شقائق 

                  Solanumnigrum عنب الدیب
     Brossicatournefori gouan العسلوز

 م. 2017-املصدر: الدراسة امليدانية)مشاهدات شخصية ومقابالت( 
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 ( أراضي متجردة من الغطاء النبايت يف وادي قوقاس 3صورة)

 

 م. 2017-10ظهرا  13:30الساعة -الدراسة امليدانية: التصوير الفوتوغرايف املصدر: 

 احليوي: أهم عوامل التصحر املؤثرة سلبا على التنوع -8-3

الصيد اجلائر: يف ظل وفرة السالح الناري، وغياب سلطة الدولة الفعلية، وانعدام الوعي البيئي  -وأمهها: أوال العوامل البشرية -
اية احلاجة ونوع من اهلواية الشخصية  ين حبماية البيئة فاق مرتكبوا الصيد اجلائر كل احلدود ومل يعد الصيد لغوالوازع الديين املع 
 . للبيئة.  اً فسادإلسالح و   اً وعبث ا  بل صار متعة وهلو 

عداد كبرية من الغنم واملاعز واإلبل فاقت القدرة التحملي- ة واالستيعابية  الرعي اجلائر: استمرار الرعي طيلة شهور العام 
من األحياء الربية والطيور، أصبحت بسبب ذلك أراضي جرداء   للمراعي اليت كانت تشكل حاضنة طبيعية جيدة ألنواع كثرية 

ا للصحراء الكربى خاصة يف مناطق جنوب شرق اخلمس وكذلك قرب االستبس البحري عند زنربه وشقران  قاحلة وامتداد
   حللفاء. او وشيء من أكليل اجلبل  والشعالب إال القليل من شجريات الزعرت والقندول  ومل يبق من شجريات اهلضا  والنقازة

احنباس املطر، وقد أتبثث الدراسات املناخية ملنطقة البحث منذ بداية القرن الواحد والعشرين توايل موجات   اجلفاف: وهو-
اختفاء الغطاء   إىل م( األمر الذي يؤدي2000اجلفاف وهي اخلطوة األويل لنشوء التصحر يف مناطق االستبس)احلشاين، 

 والتعرية والتصحر. النبايت وتسريع وثرية االجنراف 

 النتائج والتوصيات.-1-4
 البحث:نتائج  -2-4
ثري ظاهرة التصحر على التنوع  -1 أكدت األحباث والدراسات وجهود مجعيات محاية البيئة الليبية، وتقارير األمم املتحدة 

ق االستبس يف كافة الدول  القضاء على الكتلة احليوية سواء كانت نبا أو حيوا يف مناط إىل  تصحر احليوي حيث أدى ال 
 الصحراوية. 
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فقدت مناطق االستبس الصحراوية الكثري من أنواع الطيور ومنها احلبارى والكروان والقطا األمحر والكروان وغريها من   -2
ت املستوطنة ومنها قط الرما والشياهم،   ل، والودان، وغزال آدم، والوبر، والورل، والصل، والنمر اللييب، والفنك،الطيور واحليوا

 النبايت. غطاءها  وفقدانوالفهد الصياد، نتيجة تصحر مروجها 

اختفاء جل الغطاء النبايت احلاضنة الطبيعية لألحياء الربية ومن ذلك نبات احللفاء والقبار   إىل تصحر مناطق االستبس أدى -4
 والقندول والعوسج والشعال والبطوم. 

 :[Recommendations]التوصيات  -3-4
ره، ر واحلد من أسبابه سالفة الذكر ة التصحمكافح-1 ة الرعوية  وتفعيل تشريعات وقوانني البيئة ونشر الوعي حول الدور  وأ

ت وغرس ثقافة التنمية املستدامة.   ومراعاة أوقات التكاثر والتزاوج للحيوا

لتنوع احليوي و -2  . اللييبه، واعتباره جزءاً من الرتاث ذما ميكن انقا  ذنقا ااالهتمام 

ت السيما خمتلفة  تضم أنواعاً انشاء احلدائق النباتية وهي مساحات شاسعة -3 ال  للنبا كامل    مع توثيقنقراض املهددة منها 
ا    800منها يف العامل أكثر من  ويوجدللدراسة والبحث واحلفاظ على النوع  اجلامعات العلميةغالبا ما تتبع  العلمية وهي بيا
جنلرتا منذ اجل أقدمها التابعة حديقة  م(. وتطوير احلديقة التابعة لكلية الزراعة  2018م )قابيل ومحدي، 1921معة أكسفورد 

النقراض جبام ألنواع املهددة    اجلامعات. مبراكز أحباث اجلينات الوراثية يف  واالهتمامعة طرابلس )الفاتح سابقا( والعناية 
 (. 1994،  1992وتفعيل اتفاقية حفظ التنوع احليوي 

ألنسجة ال  -5 واملواد   DNAيت متثل انشاء بنوك للجينات والشيفرات لكل األحياء النباتية واحليوانية )سفينة نوح( لالحتفاظ 
وإن ليبيا تضم الكثري من التنوع احليوي   العاملية خاصةعلى غرار بنوك اجلينات  املنوية والبويضات والسوائل  الوراثية كالنطف 

ادمة معرفة أسرارها وسبب انقراض بعضها ومن خالل معرفة ذلك يتم اعداد الربامج اليت  واألجيال الق ميكن للعلماء املتميز حىت
 م يف احلد من انقراض تلك األحياء. تسه

هيل مراكز حتسني البذور يف اخلمس وبنغازي  -8 البحوث   وكل مراكز تطوير مركز البحوث الصناعية يف طرابلس، واعادة 
 . والكفرة وطربق مع االهتمام حبمالت التشجري بلس وسبها راوط الزراعية يف مصراته 

 :[References]قائمة املراجع واملصادر -4-4
  ة (، رسال اخلمس-م، )التصحر: التدعيم والرجوعية يف املنطقة الساحلية مصراته2000السالم حممد، احلشاين، عبد --1

صر سابقا(.   رقبجامعة املاجلغرافيا، كلية اآلداب،  منشورة، قسمماجستري غري  ( 

(،  جفاره بوادي احلي يف مشال غرب ليبيا حتديد مظاهر التصحر يف منطقة سهل )رمضان  حممد راد امباشي، النوري مربوك  -2
 . 112ص،  2014. والثالث، يولياجلامعة، العدد السادس عشر، اجمللد  ةاجملل

 . 71-65، ص 3ؤثرة فيه، اجمللة الدولية للتنمية، العدد، التنوع احليوي ي ليبيا وبعض العوامل امل2014هالل صاحل احلرير -3
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  )شرق غنيمة  إىل  ستيطان الزراعي يف السهول الساحلية املمتدة مــن الدافنية م، مشاريع اال 1998أحممد حممد البوزيدي ، -4
طرسالة دكتوراه غري  ليبيا(،  -طرابلس   وم اإلنسانية. كلية اآلداب والعل   اخلامس.جامعة حممد  املغرب.  -منشورة، الر

 وتربوية. علمية  موقع: آفاقمتاح على   م،2013ديسمرب    11أجمد قاسم )أمهية التنوع البيولوجي لألرض(،-5

رخيية وأمهيتها العلمية(،  )احلدائقمحدي  قابيل، رميطارق  -6   موقع: متاح على  م،  2018أغسطس  28النباتية...نبده 
 . (منظمة اجملتمع العريب العلمي )منصة نقاش 

، عامل املعرفة: سلسلة كتب  ت(، الكويم )التصحر تدهور األراضي يف املناطق اجلافة 1999القصاص، حممد عبد الفتاح، -7
 العدواين. شراف أمحد مشاري  1978ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب صدرت سنة

شاط  م. العالقة بني النمو السكاين والن2012/ 10/ 24-22ر، اجملرش، عياد ميالد، املؤمتر اجلغرايف الثالث عش -8
ل  سيارات يف منطقة اخلمس، اخلمس. االقتصادي والنقل 

 ،بنغازي،جامعة قار يونس. 2م،)جغرافية ليبيا البشرية(،ط 1990املهدوي، حممد مربوك، -9

مج األمم املتحدة) -10  م. 2008سالمة اإلحيائية، طرابلس، (،مشروع اإلطار الوطين للUNEPاهليئة العامة للبيئة، بر

 ليبيا. –م،طرابلس  23،2014صحر، العدد اهليئة العامة للبيئة  جملة البيئة، الت -11

م ،التصحر يف مشال أفريقيا :األسباب والعالج ،الطبعة األوىل ،مرزق، املركز العريب ألحباث  1991بقي ،عبد النيب ، -12
 الصحراء وتنمية اجملتمعات الصحراوية. 
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