اجلبــل أ
الخــ�رض

امل�ؤثرات على الغطاء
النباتي باجلبل أ
الخ�رض

بقلم :كاتيا برينكمان
چن�س چيبور
أ
	�نيت باتزلت
ايڤا �شليخت
اندريا�س بوكرت
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حتت�ضن �سل�سلة اجلبل أ
الخ�ضر ب�شمال عمان
حوايل  %60من أ�نواع النباتات الوعائية
بالبالد البالغ عددها حوايل ً 1800
نوعا
ً
منها ً 18
م�ستوطنا .مقارنة بال�سفوح
نوعا
اجلبلية وال�سهول املنب�سطة الو�سطى ف�إن
أ�نواع النباتات يف هذه املنطقة متنوعة
وترتفع ن�سبة أ
النواع النباتية امل�ستوطنة
بينها .أ�هم أ
الجزاء اخل�ضراء بهذه املنطقة
هي نطاق احلجر اجلريي الذي ي�شكل اجلزء
الرئي�سي من اجلبل أ
الخ�ضر الذي ميثل
القمة أ
العلى من �سل�سلة جبال احلاجر.

نوع من أ�نواع أ
الوركيد النادرة
أ
بالنقرا�ض يف اجلبل الخ�رض
املهددة إ

مقدمةمنهجيةلدرا�سة
الرتفاع
وفهم م ؤ�ثرات إ
والنكما�ش على تنـــوع
إ
الغطاء النباتي باجلبل
أ
الخ�رض

مل يكن يعرف �إال القليل عن احلياة النباتية
واحليوانية ب�سلطنة عمان قبل العام  ،1961حيث
�أن ال�رصاعات واحلروب القبلية كانت حتول دون
و�صول العلماء �إىل املناطق الوعرة والقاحلة
وحتى آ
الن فلقد اكتمل فقط املجلد أالول من احلياة
النباتية العمانية (�شاهينه غ�ضنفر .)2003
تتميز �سهول اجلبل أالخ�رض بانت�شار غابات
�شبه خم�رضة طوال العام ت�سودها عائلة

أ
الودية

ر�سم تو�ضيحي للتنوع النباتي على
أ
الودية على اليمني وعلى �سفح
أ
اجلبل الخ�رض على الي�سار

تتميز احلياة النباتية بوادي اجلبل أالخ�رض ب أ�نها
ذات طابع نطاقي وتعتمد على الري من خالل نظام
الري ال�سائد باملنطقة وتخ�ضع للت أ�ثري املبا�رش من
االن�سان واحليوان القاطنني باملنطقة .تت أ�لف تربة
الوديان من احل�صى والرمل ب�شكل رئي�سي .قد ي�ؤدي
ت�ساقط أالمطار خالل فرتة ال�شتاء �أحيان ًا �إىل حدوث
في�ضانات كا�سحة تنهمر خاللها املياه لرتوي
ظم أ� الوديان القاحلة� .أهم �أنواع أال�شجار التي

ال�سفح

( Sideroxylon mascatenceال�صورة
رقم  )1الذي ينمو يف الرتبة الرملية املختلطة
املتناثرة ونوع  Dodonaea viscosaوعائلة
احلنقالن Euryops arabicusأ
والمت Olea
 europetiaو ( Ciferriال�صورة رقم )2
والنمت . Sageretia thea
�أما من ارتفاع  2000مرت وحتى القمة ف إ�ن
احلياة النباتية باجلبل أالخ�رض تتمييز بوجود
أالنواع الفرعية لعائلة العرعر (العلعالن) وعائلة
متعددة الكربالت و (ال�صورة  )3وعائلة االن�صب
 Ephedra pachycladaوعائلة الفرفار
 . Teucrium mascatenseيعتقد �أن وجود
�أ�شجار العرعر أ
والنواع النباتية أالخرى املرتبطة
بها مبنطقة �سل�سلة جبال احلجر يعزى �إىل هجرة
النباتات من جنوب �رشق �إيران عرب اخلليج
العربي.
يوجد حوايل  400نوع من النباتات الوعائية
Olea europaea
املنتمية �إىل عائلة أالمت
و العرعر بغابات تاختاجان على ارتفاع يرتاوح
ما بني  500 – 1مرت ،على �أن حالة �أ�شجار العرعر
(من الف�صيلة ال�صنوبرية) بائ�سة كما �أن �إكثارها
حمدود مبا يعك�س تنامي �ضغوط الرعي اجلائر من
قبل قطعان أالغنام واحلمري ال�سائبة.

تنت�رش بوديان اجلبل أالخ�رض هي ال�سنط وال�سدر
واللثب وال�رسح .بنف�س القدر تنت�رش مبنافذ وادي
اجلبل أالخ�رض ال�ضيقة �شجريات خمتلفة أالنواع
مثل احلنب و Dyerophytum indicum
وال�سيداف  .Pterpyrum scopariumتتنوع
تركيبة أال�شجار النامية بتنوع ت�ضاري�س املنطقة
(املنحدرات ،التالل ،الوديان اجلافة وجماري
املياه) .تتميز مرتفعات و�سهول الوديان بتنوع
الغطاء النباتي وتباين أالنواع .العديد من أالنواع
النباتية التي تنمو باملنطقة ذات قيمة اقت�صادية
وطبية .ي�ستخدم الزيت امل�ستخل�ص من بذور
نبات ال�شوع يف �صناعة أالدوية ال�شعبية ويباع
أ
بال�سواق املحلية بنزوى وبهال ،كما �أن ثمار
 Sideroxylon mascatenseوالبوت و
ال�سدر يجمعها ال�سكان لبيعها أ
بال�سواق.
تنوع الغطاء النباتي بتنوع البيئة احلرارية –
درا�سة حالة:
الهدف من درا�سة هذه احلالة هو و�صف تركيبة
أالنواع والتنوع وتركيبة الغطاء النباتي بغابات
ال�سهول املنب�سطة باجلبل أالخ�رض على امتداد
املرتفعات واملراعي� .أجريت الدرا�سة باملراعي
املفتوحة بثالث قرى تقع على بعد  10كلم من
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�سيح قنتب الذي ميثل منطقة اال�ستيطان املركزية
باجلبل أالخ�رض (ال�شكل  )2مت ر�صد تركيبة
أالنواع والعديد من املتغريات البيئية مثل ن�سبة
الرعي وبعد املرعى من امل�ساكن� .أ�سفر التحليل
الح�صائي (حتليل املجموعات وحتليل امليل
إ
للتطابق) عن وجود خم�سة �أنواع من الغطاء النباتي
على مدى تدرج النطاق احلراري مت تعريفها على
�أ�سا�س أالنواع التالية ال�سائدةSideroxylon :
 – mascatenseال�شح�ص Dodonaea

أالنواع النباتية بهذا املدى �إىل الطق�س املعتدل
وتنوع الت�ضاري�س باملنطقة.
تتناق�ص كثافة املراعي بزيادة امل�سافة ما
بني امل�ساكن وبالقرب من املنحدرات ال�شاهقة
واملنحدرات الوعرة بنهاية امل�ضايق .تبني �أن
 %27من أالنواع النباتية تعر�ضت لدرجة عالية
من ال�رضر ب�سبب الرعي� .أعلى كثافة رعي وجدت
بتالل �سيق حيث تبني ذلك من واقع �أن �ضعف
النمو بالطبقة القاعدية والرتكيبة الفقرية أ
للنواع

 viscosaباملراعي و جمموعة (العتم) Olea
europae - Fingerhuthia Africana
بال�سهول غري املرعية عند ارتفاع  2000مرت فوق
�سطح البحر وجمموعة ال�سدر -احلنب بالوديان
وجمموعة ال�شوع Moringa peregrina-
 Pteropyrum scopariumعلى ارتفاع
 1200مرت فوق �سطح البحر وجمموعة ال�سنط
 - Acasia gerradiالغويف Leucas
 inflateعلى ارتفاع  1700مرت فوق �سطح
البحر.
أ
كثافة النواع النباتية ترتبط بوجود نوع واحد
بكل مدى ارتفاع معني يف حني يرتكز �أكرب عدد
من أالنواع النباتية يف مدى ارتفاع يرتاوح ما بني
 1600-1400مرت فوق �سطح البحر .تعزى كثافة

النباتية باملنطقة .تالحظ �أي�ض ًا وجود نق�ص حاد
يف عدد �أنواع احلوليات القابلة للرعي خ�صو�ص ًا
احل�شائ�ش ور�سوخ أالنواع الطفيلية مثل ال�شح�ص
 Dodonaea viscoseو احلنقالن Euryops
.arabicus
التنوع أالحيائي مبزارع الواحات:
من املده�ش �أن درا�سة �أجريت على واحتني باجلبل
أالخ�رض قد �أ�سفرت عن وجود تنوع كثيف للنباتات
املح�صولية (بالد �سيت و العني ،العقر وال�رشيجة)
مت تقييم امل�صادر الوراثية من خالل م�سح ميداين
الجمايل
ومن خالل ا�ستبيان ال�سكان .بلغ العدد إ
أ
للنواع النباتية باملنطقة التي خ�ضعت للدرا�سة
 92نوع ًا �شكلت النباتات املح�صولية ن�سبة عالية
جداً منها مقارنة ب أ�نظمة زراعة املحا�صيل
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اليمني� :شجرة العلعالن النادرة

الي�رسى :تت�سبب احلمري ال�سائبة
يف الرعي اجلائر

أالخرى باملناطق اجلافة و�شبه اجلافة� .شكلت
الفواكه الن�سبة أالعلى من بني هذه املحا�صيل
تليها اخل�رضوات ثم احلبوب أ
والع�شاب الطبية.
بع�ض أالنواع مثل فواكه املناطق املعتدلة وجدت
بكثافة باملناطق الباردة على ارتفاع  1700مرت
فوق �سطح البحر يف حني متركزت بع�ض أالنواع
أالخرى باملناطق الدافئة.
ي�سود غطاء نباتي متعدد الطبقات كثيف اخل�رضة
�سجلت �أعلى كثافة للغطاء النباتي بالطبقات
ال�سفلى .تعدد �أنواع املزروعات بكميات �ضئيلة
ي�ؤدي �إىل ت�شكل طق�س لطيف ويوفر �أحيان ًا بيئة

الحيائي
اجلبل أالخ�رض املركز املحلي للتنوع إ
واال�ستيطان:
يوجد  400نوع من النباتات الوعائية على
ارتفاع  1500مرت فوق �سطح البحر بالغابات
التي تت�شكل من ف�صيلة العتم Olea europaea
و Cuspidataوالعلعالن Juniperus
.excelsahguhg
يوفر اجلبل أالخ�رض موطن ًا حلوايل  62نوع ًا نباتي ًا
متثل  %5.2من �إجمايل الغطاء النباتي العماين و %15
من �إجمايل الغطاء النباتي بهذه ال�سل�سلة اجلبلية.
وفق ًا ألحدث حتليل أ
للنواع امل�ستوطنة والتهديدات

ثمار البوت وهى تباع يف
أ
ال�سواق املحلية

منا�سبة ملعي�شة بع�ض النباتات الربية واحليوانات.
�شكلت الواحات العمانية البعيدة ملج أ� هاما ألنواع
القمح القدمية النادرة كما �أنها ت أ�وي �أي�ض ًا العديد
من �أنواع النباتات الربية الطبيعية مثل اخلردل
( Epipactis veratrifoliaال�صورة )4
ميكن العثور على هذا النوع من نباتات الف�صيلة
ال�سحلبية باملناطق الرطبة بالتالل وعلى امتداد
قنوات الري عند ارتفاع  2000 – 450مرت فوق
�سطح البحر .تتعر�ض أالنواع النباتية بال�سلطنة
للتهديد ب�سبب زحف اال�ستيطان وت آ�كل الرتبة
وتطور البنية أال�سا�سية بالبالد.

التي تتعر�ض لها ف إ�ن  46من أالنواع حمدودة
املدى ت�ستوطن هذه اجلبال (وهي ت�شكل  %3.4من
�إجمايل الغطاء النباتي بالبالد) .من بني أالنواع
غري املهددة باالنقرا�ض  15نوع ًا نباتي ًا توجد
باجلبل أالخ�رض (وهي ت�شكل  %1.3من �إجمايل
الغطاء النباتي بالبالد) .مل يتم �إجراء م�سح كاف
للمناطق ال�شمالية النائية بهذه اجلبال ومن املتوقع
�أن تك�شف الدرا�سات امل�ستقبلية عن وجود �أنواع
نباتية �أخرى من أالنواع املهددة باالنقرا�ض ف�ض ًال
عن توفري تقديرات �أكرث دقة ألعداد هذه النباتات
مبا يتيح الفر�صة للعمل على احلفاظ عليها.

اال�ستخدام التقليدي أ
للرا�ضي من قبل ال�سكان
يلعب دوراً رئي�سي ًا يف احلماية من خماطر
اال�ستثمار املفرط ألرا�ضي اجلبل أالخ�رض ،حيث
مت حالي ًا تعديل العديد من �أ�ساليب اال�ستخدام
التقليدي أ
للرا�ضي �أو مت التخلي عنها كلياً .يتمثل
�أهم تعديل ال�ستخدام هذه أالرا�ضي يف الزيادة
الكبرية يف �أعداد املا�شية أالمر الذي �أدى �إىل تفاقم
الرعي اجلائر للعديد من أالنواع النباتية .على �أنه
مل يتم بعد �إجراء تقييم دقيق ألثر هذا الرعي اجلائر
من حيث امل�ساحة املت أ�ثرة أ
والثر البيئي ب�سبب
عدم وجود م�سح دقيق وحمدودية الرقابة .ت�سببت
احلمري ال�سائبة يف تفاقم م�شكلة الرعي اجلائر
(ال�صورة  )5ومن املهم التحكم يف هذه احليوانات
ال�سائبة للحد من ال�ضغط الذي تتعر�ض له املراعي.
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يجب �أن ترتكز الدرا�سات العلمية امل�ستقبلية على
حتديد �آثار الرعي اجلائر والقدرة على احلفاظ على
هذه أالنظمة البيئية املتفردة من خالل �إبتكار
ا�سرتاتيجية �إدارة م�ستدامة.
نحن مدينون للفا�ضل� /إيك لويدلنج الذي ر�سم
خريطة ت�ضاري�س اجلبل أالخ�رض وملركز التو�سع
الزراعي التابع لوزارة الزراعة أ
وال�سماك ب�سيح
قنتب للمعلومات القيمة التي �أمدونا بها والدكتور
�سليمان اخلنجري بجامعة ال�سلطان قابو�س مب�سقط
على دعمه املقدر كما نود �أن نعرب �أي�ض ًا عن
�إمتناننا للتمويل ال�سخي الذي �أمدتنا به م�ؤ�س�سة
أالبحاث أالملانية.

ثمار الزيتون الربي

