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 ليبيا -محمد شمال مدينة االبيار بالجبل األخضرأدراسة الغطاء النباتي بغابة سيدي 
 ( ليبيا - جامعة بنغازي -كلية اآلداب والعلوم االبيار ) ،¹مريم مجيد العمروني
 ( ليبيا - جامعة بنغازي - توكرةكلية اآلداب والعلوم ) ،²عبد الحميد الزربي

 ( ليبيا - جامعة بنغازي -كلية العلوم ) ،³محمد الدراوي العائب
   

  الملخص:
هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على الغطاء النبايت )بغابة سيدي أزلمد ( مشال مدينة االبيار باجلبل األخضر ليبيا , وذلك من    

أجل ادلساعدة يف إجياد قاعدة بيانات حول األنواع ادلنتشرة بادلنطقة تساعد ادلختصني يف وضع برنامج مناسب للمحافظة على 
نوعا"  251موقع حلصر أنواع النباتات البذرية ادلنتشرة هبا , أوضحت نتائج الدراسة أن ىناك  21ار ىذه األنواع, حيث مت اختي

فصيلة سجلت مبنطقة الدراسة, حيث متثل معراة البذور  63جنسا" موزعة على  204من النباتات البذرية تنتمي إىل 
(Gymnosperms ) بفصيلة واحدة متمثلة يف نوع واحد , ومغطاة البذور(Angiosperms  ) فصيلة  65متمثلة يف

فصائل, تعترب ىذه الدراسة أول  5فصيلة وذوات الفلقة الواحدة متمثلة بـ  60نوع , متثلت ذوات الفلقتني بـ  252حتتوي على 
سع العمراين دراسة جترى على ىذه ادلنطقة واليت تتميز بوجود نشاطات بشرية كبرية تتمثل يف الزراعة ادلطرية والرعي اجلائر والتو 

 حيث يتعرض فيها الغطاء النبايت لضغوطات كبرية نتيجة ذلذه األنشطة.
  

Abstract: 

  The aim of this study is to explore the vegetation in Sedy Amohamed forest for 

establishment of database about the species distributed in this region to help the specialists to 

put suitable program for conservation of these species.   12 sites were chosen to survey the 

species of flowering plants in the region. The results of the study showed that 152 species 

belong to 109 genera distributed among 36 families were recorded in the study area, where 

gymnosperms are represented by one species and one genera, and 35 of these families, and 

151 species belongs to Angiosperms.  Dicotyledons belongs 30 families, and 5 belongs to 

monocotyledons.  

   This study considered the first study conducted in this region which characterized by 

increased human activities such as dry farming, overgrazing and expansion of urbanization. 

 

 

 



 

 

 

 
 بالمنطقة الشرقية مركز ضمان الجودة

 الجودة للبحوث العلميةضمان مجلة 
 محكمة إلكترونية علمية مجلة

  رقم اإليداع  بدار الكتب الوطنية:

 
Quality Assurance Center of 

Eastern Province 

Quality Assurance Journal for 

Academic Researches 
Refereed Electronic Scientific Journal 

ISSN:                                                                   
URL:https://lqac.org.ly/index.php/journal 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م2020/ ابريم/  01انعدد األول / 

 Quality.Journal@lqac.org.ly :انبريد اإلنكتروني

 
Issue. 1, (April, 2020). 

E-mail: Quality.Journal@lqac.org.ly  

 
 

 
  

      
 

2 

 المقدمة:
منذ أقدم العصور كان اجلبل األخضر زلط اىتمام اإلنسان واحلضارات القدمية بسبب متيزه بالغطاء النبايت ادلتنوع والفريد     

% من ادلساحة اإلمجالية لليبيا 2( , وعلى الرغم من أن ىذه ادلنطقة تشكل من حيث ادلساحة ما نسبتو 1022 )الزريب والدراوي
( يف ليبيا Endemics% من إمجايل األنواع النباتية ادلتوطنة )50غري أهنا تتميز بتنوعها النبايت الكبري حيث تضم أكثر من 

(, نظرا لقلة ادلعلومات حول النباتات ادلنتشرة هبذه ادلنطقة  1005 باجلبل األخضر )التقرير النهائي لدراسة وتقييم الغطاء النبايت
واليت تقع ضمن اجلبل األخضر من حيث التنوع النبايت جاءت ىذه الدراسة لسد النقص يف ادلعلومات حول النباتات ادلنتشرة هبا ,  

ة هبا وتعريفها وإعداد قائمة هبا دلعرفة توزيعها وكثافتها واألنواع ادلهددة كما هتدف إىل احلصر ادلبدئي للنباتات الزىرية النامية وادلنتشر 
 منها باالنقراض وتعترب ىذه الدراسة األوىل ذلذه ادلنطقة . 

 الطرق ومواد البحث:  
ادلرج  ينةكيلومًت ومد  31بنغازي مبسافة  اليت تبعد عن مدينة األبيارأجريت ىذه الدراسة مبنطقة سيدي أزلمد مشال مدينة    

ترتفع عن مستوى سطح البحر E″48′35°20 وخطي عرض    N″20′11°32والواقعة بني خطي طولكيلومًت   63حوايل 
وتشتهر ىذه ادلدينة بكوهنا  ,ىكتار, حيث تقع مشاذلا غابات خضراء  200م, وتتمتع مبوقع اسًتاتيجي متتد حوايل  123حبوايل 

 .تربط بني الشريط الساحلي والشريط شبو الصحراوي
 5موقع مت اختياره داخل منطقة الدراسة عن طريق أخذ  11البذرية ادلنتشرة يف ىذه ادلنطقة يف حيث مت حصر أنواع النباتات 

م سجلت فيها أنواع النباتات , كما أخذت عينات من النباتات كاملة باجلذور  5×5مربعات عشوائية يف كل موقع , مبساحة 
نيف , كما مت إعطاء العينات غري ادلعروفة أرقاما خاصة هبا حىت يتم واجملموع اخلضري يف مرحلة األزىار أو اإلمثار ألمهيتها يف التص

التعرف عليها يف ادلعشبة , وضعت العينات مباشرة بعد التجميع يف أوراق صحف قدمية ومت كبسها بني زوج من اإلطارات اخلشبية 
 ادلعشبة وجففت مع مراعاة تغيري الوراق الضاغطة بعد تنسيق العينة حىت تكون واضحة عند التعريف ,وأخذت العينات اجملمعة إىل

( باستخدام الصمغ ليتم التعرف عليها والتحقق منها Herbarium sheetيوميا حيث مت لصقها على ورق خاص بادلعشبة )
(, Flora of Libya)2433- 2423,Ali & El – Gadi, (,2441)الرطيب  باالستعانة بكتيبات الفلورا الليبية

(El-Gadi, A. A. 1988 ,)(Ali, S, I and Jafri, S. M .H ,1976.)  باإلضافة ألخذ صور النباتات اليت مت
 جتميعها من منطقة الدراسة. 

 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)&params=32_11_20_N_20_35_48_E_type:city(32563)_region:LY
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 ( شكل توضيحي يبين خريطة ومخطط منطقة الدراسة 1شكل )

 النتائج والمناقشة:
مثلت النباتات معراه البذور  فصيلة, 63جنس وبـ  204تنتمي إىل  نوعا من النباتات ادلنتشرة بالغابة, 251مت جتميع    
(Gymnosperms) ( بفصيلة واحده متمثلة يف نوع واحد, أما مغطاة البذورAngiosperms فمثلت بـ )فصيلة  65

فصيلة, ونباتات  60جنس ومتثلها  33نوعا, تنتمي إىل 211وتشمل  (Dicotyledonsمقسمة إىل نباتات ذوات الفلقتني )
 (.2فصائل)جدول  5جنس ومتثلها  10نوعا, تنتمي إىل  12( وتشمل Monocotyledons) ذوات الفلقة الواحدة

 ( المجموعات النباتية بمنطقة الدراسة1جدول )
 عدد األنواع عدد األجناس عدد الفصائل المجاميع النباتية

 معراة البذور
Gymnospermae 

 

1 

 

1 

 

1 

 مغطاة البذور
(Angiospermae) 

 ذوات الفلقتني
Dicotyledones 

30 88 124 

 ذوات الفلقة الواحدة
Monocotyledons 

5 20 27 

 951 901 63 المجموع 
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( ىي أكرب الفصائل يف ادلنطقة حيث بلغ Fabaceaeمن خالل حصر عدد األنواع مبنطقة الدراسة جند أن الفصيلة البقولية )
نوعا وىذا يرجع ألزىار ىذه الفصيلة  12( البالغ عددىا Asteraceaeنوعا , ويليها الفصيلة ادلركبة ) 13عدد أنواعها 

وادلتجمعة يف نورات ىامية وذلك لسهولة التلقيح كما أن معظم نباتاهتا عشبية وحولية تنمو وتتكاثر بسرعة والتنافس بني أفراد 
ا , مث تأيت الفصيلة الشفوية نوع 21( اليت مثلت بعدد Poaceae( , مث الفصيلة النجيلية )2433الفصيلة قليل )سعد 

(Lamiaceae( والفصيلة الصليبية )Brassicaceae والفصيلة الزنبقية )(Liliaceae)  أنواع لكل فصيلة ,  2مثلت بعدد
أنواع لكل فصيلة , بعدىا تأيت الفصيلة  3( مثلتا بعدد Geraniaceae( والفصيلة العطرية  )Apiaceaeفالفصيلة اخليمية )

( والفصيلة الشقيقية Iridaceaeأنواع , مث تأيت الفصيلة السوسنية )  5( ادلتمثلة بـ Caryophyllaceaeالقرنفلية )
(Ranunculaceae بعدد )1 ( أنواع لكل فصيلة, أما الفصائل اخلبازيةMalvaceae( واللبنية )Euphorbiaceae  )

( بينما الفصائل الكحلية )العقربيةأنواع ,  6( مثلت كل منها بـ Alliaceae( والبصلية )Papaveraceaeواخلشخاشية )
(Boraginaceae( والفصيلة احلملية )Plantaginaceae ( والفصيلة الرمرامية )Chenopodiaceae  والفصيلة )

( مثلت كل Rhamnaceae)( والفصيلة السدريةConvolvulaceae( والفصيلة العالقية )Resedaceaeالريزيدية ) 
والفصيلة السرولية Thymeliaceae) ) فصائل مثلت بنوع واحد وىي الفصيلة الثيميليةمنها بنوعني , وباقي ال

(Myrtaceaeوالفصيلة الكرسولية ) (Crassulaceae( والفصيلة القلقاسية )Araceae  والفصيلة الفالرييانية )
(Valerianaceaeوالفصيلة الربيعية ) (Primulaceae( والفصيلة احلميضية )Oxalidaceae )والفصيلة الزيتونية 
(Oleaceaeوالفصيلةادليموزية ) (Mimosaceae) والفصيلةاالسبريية Illecebraceae) والفصيلة السروية )
(Cupressaceae( والفصيلة األنكاردية )Anacardiaceae ( والفصيلة الرطراطية )Zygophyllaceae  والفصيلة )

 (.1دول ( )ج Ericaceae( والفصيلة ) Cistaceaeالطريشية )

 ( الفصائل النباتية مرتبة حسب عدد األنواع بمنطقة الدراسة2جدول رقم )
 ت الفصيلة عدد االنواع

28 Fabaceae 1 

27 Asteraceae 2 

12 Poaceae 3 

7 Lamiaceae 4 

7 Liliaceae 5 

7 Brassicaceae 6 

6 Apiaceae 7 

6 Geraniaceae 8 

5 Caryophyllaceae 9 

4 Iridaceae 10 

4 Ranunculaceae 11 

3 Malvaceae 12 

3 Euphorbiaceae 13 



 

 

 

 
 بالمنطقة الشرقية مركز ضمان الجودة

 الجودة للبحوث العلميةضمان مجلة 
 محكمة إلكترونية علمية مجلة

  رقم اإليداع  بدار الكتب الوطنية:

 
Quality Assurance Center of 

Eastern Province 

Quality Assurance Journal for 

Academic Researches 
Refereed Electronic Scientific Journal 

ISSN:                                                                   
URL:https://lqac.org.ly/index.php/journal 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م2020/ ابريم/  01انعدد األول / 

 Quality.Journal@lqac.org.ly :انبريد اإلنكتروني

 
Issue. 1, (April, 2020). 

E-mail: Quality.Journal@lqac.org.ly  

 
 

 
  

      
 

5 

3 Alliaceae 14 

3 Papaveraceae 15 

2 Boraginaceae 16 

2 Plantaginaceae 17 

2 Chenopodiaceae 18 

2 Resedaceae 19 

2 Convolvulaceae 20 

2 Rhamnaceae 21 

1 Thymeliaceae 22 

1 Myrtaceae 23 

1 Crassulaceae 24 

1 Araceae 25 

1 Valerianaceae 26 

1 Primulaceae 27 

1 Oxalidaceae 28 

1 Oleaceae 29 

1 Mimosaceae 30 

1 Illecebraceae 31 

1 Cupressaceae 32 

1 Ericaceae 33 

1 Anacardiaceae 34 

1 Zygophyllaceae 35 

1 Cistaceae 36 

أنواع ويليو جنس  3ىو األكثر سيادة ألنو متمثل بـ   Medicagoوفقا لعدد األنواع لكل جنس يف منطقة الدراسة يعترب جنس 
Trifolium   أنواع, ويليو جنس  5متمثل بـErodium  (, وتتميز ىذه ادلنطقة بأنشطة بشرية 6أنواع )جدول  1متمثل بـ

 متعددة ادلتمثلة يف الزراعة ادلطرية والرعي والتوسع العمراين مما أدى إىل تدىور الغطاء النبايت هبا نتيجة ذلذه األنشطة.

 ( قائمة بأنواع النباتات التي تم حصرها بمنطقة الدراسة3جدول )
 النباتيةاألنواع  الفصائل
Alliaceae Allium erdeliiZuec 

Alliaceae Allium nigrumL. 

Alliaceae Allium roseum L 

Anacardiaceae PistacialentiscusL. 

Apiaceae Ammi majus  L . 

Apiaceae Buniumfontanes(Pers ) Maire 

Apiaceae BupleurumsemicompositumL. 

Apiaceae Foeniculum vulgare  Mill 

Apiaceae Scaligeriacretica(Mill )Boiss 

Apiaceae Scandix pectin- venerisL. 

Arecaceae Arum cyrenaicumHruby 
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Asteraceae Anacyclusmonathos(L.)Thell 

Asteraceae AnthemissecundirameaBiv 

Asteraceae Bellis sylvestrisVar Cyrenaica Beguinot 

Asteraceae Bombycilaena  discolor (Pers.) (Delile ) Vis 

Asteraceae Calendula arvensisL. 

Asteraceae Calendulatripterocarpa(DC.)Pamp 

Asteraceae CarduusgetulusPomel–Nouv 

Asteraceae CarthamuslanatusL . 

Asteraceae Catanachearenaria (L. ) 

Asteraceae CenataureaalexandrinaDelile.Descry 

Asteraceae Chamomillaaurea(Loefl )Gay 

Asteraceae Chrysanthemum carinatumschousboe 

Asteraceae Chrysanthemum segetum  L. 

Asteraceae CrepissenecioidesDelilesspsenecioides 

Asteraceae CynaracornigeraLindley 

Asteraceae Dittrichiaviscosa( L. )Dc 

Asteraceae EchinopscyrenaicusDurand &Barratte 

Asteraceae EvaxcontractaBoiss. 

Asteraceae Helichrysumstoehas (L.) Moench. 

Asteraceae Hyoserisglabra L.  

Asteraceae Notobasissyriaca(L.) Cass. 

Asteraceae Onopordumarenarium(Desf)Pomel. Nouv. 

Asteraceae OnopordumcyrenaicumMari&Weiller Bull. 

Asteraceae Pallenisspinosa(L. )Cass. 

Asteraceae Phagnalonrupestre(L. )Dc. 

Asteraceae Rhagadiolusstellatus( L. )Gartner. 

Asteraceae SilybummarianumL. 

Boraginaceae EchiumangustifoliumMill. 

Boraginaceae EchiumhorridumBatt. 

Brassicaceae BiscutelladidymaL. 

Brassicaceae Brassica tournefortiiGouan. 

Brassicaceae Didesmusaegyptius(L. )Desv. 

Brassicaceae Diplotaxismuralis(L. )DC. 

Brassicaceae Cardariadraba(L.)Desv. 

Brassicaceae Enarthrocarpuspterocarpus(Pers )DC. 

Brassicaceae Sinapis alba  L. 

Caryophyllaceae SileneapetalaWilld. 

Caryophyllaceae SilenegallicalL. 

Caryophyllaceae Silene succulent  Forsk. 

Caryophyllaceae Spergulariarubra(L. ) J.&C. Persil. 

Caryophyllaceae VaccariapyramidataMedik. 

Chenopodiaceae AtriplexhalimusL. 
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Chenopodiaceae Beta vulgaris L. 

Cistaceae Cistus parviflorus Lam. 

Convolvulaceae Convolvulus dorycniumL. 

Convolvulaceae Convolvulus humilus – Jacq 

Crassulaceae Sedum caespitosum(Cav. )DC. 

Cupressaceae JuniperusphoeniceaeL. 

Euphorbiaceae Euphorbia falcate  L. 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbiaceae Euphorbia peplusL. 

Ericaceae Arbutus pavariiPamp. 

Fabaceae Anthyllistetraphylla L. 

Fabaceae AstragalusramosusL. 

Fabaceae AstragalussinaicusBoiss. 

Fabaceae Calicotomevillosa(Poir ) Link. 

Fabaceae HippocrepiscyclecarpaMurb. 

Fabaceae LathyrusgorgoneiPearl. 

Fabaceae Lotus ornithopodiodesL. 

Fabaceae Lotustetragonolobus L. 

Fabaceae MedicagolittoralisRohde  ex  Lois. 

Fabaceae Medicago minima (L. ) Bart 

Fabaceae MedicagopolymorphaL. 

Fabaceae MedicagorugosaDesr. 

Fabaceae Medicagotornata (L.) Mill. 

Fabaceae Medicago turbinate (L. ) Mill. 

Fabaceae MelilotusindicusL. 

Fabaceae MelilotussulcatusDesf. 

Fabaceae Onobrychis caput- galli(L. ) Lam. 

Fabaceae Onobrychis crista- galli(L.) Lam. 

Fabaceae Retamareatam( L. ) Desr. 

Fabaceae TetragonolobuspurpureusMoench. 

Fabaceae TrifoliumcampestreSchreb. 

Fabaceae Trifolium purpureum Lois. 

Fabaceae TrifoliumscabrumL. 

Fabaceae TrifoliumstellatumL. 

Fabaceae TrifoliumtomentosumL. 

Fabaceae ViciamonathaRetz. 

Fabaceae VicianarbonensisL. 

Fabaceae ViciavillosaRoth. 

Geraniaceae Erodiumguttatum(Desf.) Willd. 

Geraniaceae Erodiummalacoides(L. )Herit. 

Geraniaceae Erodiummoschatum(L.) L,Her. 

Geraniaceae ErodiumneuradifoliumDelile. 
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Geraniaceae Geranium molleL. 

Geraniaceae Geranium rotundifoliumL. 

Illecebraceae Parnychiaarabica(Linn. )DC. 

Iridaceae Gladiolus  segetum  Ker – Gawl. 

Iridaceae Gynandririssisyrinhium(L.) Parl.Syns. Iris  sisyrinchiumL. 

Iridaceae Rumeleabulbocodium(L. )Seb&Mauri. 

Iridaceae RumeleacyrenaicaBeguinot. 

Lamiaceae Marrubium vulgare  L. 

Lamiaceae Micromeria nervosa  (Desf ) Benth. 

Lamiaceae NepetascordotisL. 

Lamiaceae Phlomis floccose  D. Don. 

Lamiaceae Salvia lanigeraPoir. 

Lamiaceae Salvia verbenacaL. 

Lamiaceae Thymus capitatus(L.) Hoffm. 

Liliaceae Androcymbiumgramineum (Cav. )Mc. Bride. 

Liliaceae Asparagus albusL. 

Liliaceae AsphodelusmicrocarpusSalzmAsphodelusramosusL.Syns 

Liliaceae Bellevaliasessiliflora(Viv.) Kunth. 

Liliaceae Ornithogalum tenuifoliumGuss. 

Liliaceae Urgineaautumnalis(L. ) El – Gadi. 

Liliaceae Urginea maritime  (L.) Baker 

Malvaceae MalvaaegyptiaL. 

Malvaceae MalvaparvifloraL.  varparviflora 

Malvaceae MalvasylvestrisL. 

Mimosaceae Acacia cyanophyllaLindley 

Myrtaceae Eucalyptus cosmophyllaF 

Oleaceae Olea europaeaL. 

Oxalidaceae Oxalis pescapraeL. 

Papaveraceae Papaver hybridumL. 

Papaveraceae Papaver rhoeasL.var - agrivagum 

Papaveraceae Papaver rhoeasL. var -  rhoeas 

Plantaginaceae Plantago notate  Lag. 

Plantaginaceae PlantagolagopusL. 

Poaceae AvenabarbataPott  ex  Link. 

Poaceae AvenasterilisL. 

Poaceae Briza maxima  L. 

Poaceae BromusdiandrusRoth. 

Poaceae BromusrigidusRoth. 

Poaceae Cutandia  maritime (L. )Barboy. 

Poaceae Eragrostisaegyptiaca(Willd )Link. 

Poaceae HordeummarinumHuds. 

Poaceae Hordeum vulgare L. 
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Poaceae LoliumrigidumGaud. 

Poaceae PoaannuaL. 

Poaceae Setariaverticillata(L. )P. Beauv 

Primulaceae Anagalisarvensis L.  -var - caerulea  (L.) Gouan. 

Ranunculaceae Ranunculus asiaticusL. 

Ranunculaceae Ranunculus cyclocarpusPamp. 

Ranunculaceae Ranunculus trilobusDesf. 

Ranunculaceae Adonis microcarpaDC. 

Resedaceae Calyuseahexagyna( Forsk ) M.L 

Resedaceae Reseda alba  L. 

Rhamnaceae Ziziphus lotus ( L. ) Lam. 

Rhamnaceae RhamnuslyciodesL. 

Thymeliaceae Thymeliaceae  hirsute ( L. ) Endl 

Valerianaceae Fedia caput- bovisPomel 

Zygophyllaceae PeganumharmalaL. 
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 Papaver hybridumL. (Papaveraceae)( 1صورة ) Bellis sylvestris Beg. (Asteraceae)(  2صورة)

  
 Urginea maritime  (L.) Baker (Liliaceae)(  1صورة) Asphodelusmicrocarpus  Salzm (Liliaceae)        ( 6صورة)
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 Pistacialentiscus (Anacardiaceae)(  3صورة) Calicotomevillosa (Poir ) Link (Fabaceae )(  5صورة)

  
 Ranunculus asiaticus L (Ranunculaceae)(  3صورة) Loliumroseum L  (Alliaceae)(  2صورة)
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