النبات الطبيعي في الوطن العربي
الحياة النباتية:
ٌ قع الوطن العربً فً معظم أجزاءه ضمن نطاق الرٌاح التجارٌة الشمالٌة و الشمالٌة
الشرقٌة الجافة لذلك فمعظم أجزاء الوطن العربً تسوده فترة جافة طوٌلة باإلضافة إلى شدة
الحرارة صٌفا
 هذه الظروف ال تساعد على إٌجاد غطاء نباتً كثٌف بل أن الغطاء النباتً العشبً ٌجف فً
أواخر فصل الربٌع وأوائل الصٌف وذلك الرتفاع معدالت التبخر مما ٌؤدي إلى حدوث
عجز مائً واضح فً فصل الصٌف فً معظم بقاع الوطن العربً.
 على الرغم من ذلك نجد تنوع مناخً فً الوطن العربً حٌث ٌمكن أن نقسم الغطاء النباتً
فً الوطن العربً إلى ما ٌلً:
 .1الغابات المدارية أو شبة االستوائية:
 تنتشر فً أراضً السودان
 تتمٌز هذه الغابات بوجود فصل جفاف وهو فً أشهر الشتاء وٌزداد طوله كلما توجهنا
شماال ونتٌجة لذلك تقل كمٌة األمطار لذلك نجد أن كثافة أشجار الغابات فً الجنوب أكثر
من الشمال وتتناقص تدرٌجٌا حتى تصل إلى إقلٌم نباتات السافانا.
 تتمٌز أشجار هذه الغابات بالطول حٌث ٌصل ارتفاعها إلى أكثر من ثالثٌن متر كما هو
الحال فً غابات عزة فً شرق النٌل  ,كما أن هذه الغابات تتمٌز بغطاء نباتً عشبً فً
أسفلها
 كما تنتشر هذه الغابات فً مدٌنة بحر الغزال و وغرب المدرٌة االستوائٌة حٌث تغطً هذه
الغابات 033ألف كم مربع فً السودان.
ٌ عتبر السودان من أغنى أقطار الوطن العربً بالغابات حٌث تصل نسبة الغابات أكثر من
 %51من مساحته .
 أهم أشجار الغابات فً السودان التاكه و الكافور و الدوم واألبنوس كما ٌنتج السودان %93
من الصمغ فً العالم
 كما ٌنتشر الغطاء النباتً فً الصومال على شكل أحراج ومن أهم أشجارها اللبان و
جالون.

 أما الٌمن و جبال عمان وبعض أجزاء حضرموت و الحجاز فتوجد بعض األشجار شبة
الموسمٌة وتمثل بها أشجار االشر و القضاب و السنط و السدر و الزٌتون البري حٌث
تنتشر على السفوح الجنوبٌة والغربٌة التً تصل بها كمٌة األمطار 033ملم.
 ومن أهم األنواع الشجرٌة أشجار البشم و المرو و الجمٌز البنغالً و الخروب و التمر
الهندي.
 ومن الحٌوانات التً توجد فً غابات هذا اإلقلٌم التماسٌح و السحالً و الثعابٌن و األسود و
النمور والقطط الوحشٌة وحشرات المناطق االستوائٌة وشبة االستوائٌة.
 .2إقليم الغابات المعتدلة الدافئة:
 وٌنتشر هذا اإلقلٌم فً شمال الوطن العربً وخاصة فً شمال وغرب المغرب وشمال
الجزائر وتونس و األجزاء الغربٌة من بالد الشام وغابات الجبال فً شمال العراق.
 لكن هذه الغابات تعرضت لتدهور شدٌد بسبب النشاطات البشرٌة المختلفة
 تختلف هذه الغابات من قطر إلى آخر مساحة وكثافة و تنوع ولكنها فً الغالب غابات
متوسطة .
 من أهم أنواعها المشهورة الصنوبر الحلبً و البلوط و الزٌتون البري و األرز و العرعر.
 وبسبب تدهور هذه الغابات فانه من النادر أن توجد فٌها حٌوانات مفترسة وأن وجد فٌوجد
بعض الخنازٌر البرٌة و الثعالب و الضبع و األفاعً و القوارض
 تتراوح مساحة هذه الغابات ما بٌن  %51فً المغرب إلى %4فً العراق وسورٌا وتونس
إلى  %2فً الجزائر و فلسطٌن و %5من مساحة األردن.
 .3إقليم حشائش السافانا:
ٌ عتبر السودان أكثر أقطار الوطن العربً من حٌث وجود السافانا فٌه فحشائش السافانا
تنتشر فً جنوب ووسط السودان فً إقلٌم ٌمتد بٌن الغابات شبة االستوائٌة و الصحراء.
 حشائش هذا اإلقلٌم لها أهمٌة اقتصادٌة كبٌرة فً السودان و الصومال و الٌمن و عسٌر
وعمان
 تختلف حشائش السافانا من حٌث كثافتها وارتفاعها وٌمكن التمٌٌز ها االختالف بشكل
واضح فً السودان حٌث ٌمكن أن نمٌز األنواع التالٌة:

 حشائش السافانا الطوٌلة مع األشجار المتباعدة وٌمتد هذا النوع غرب النٌل و جنوبه وتتمٌزالحشائش هنا بارتفاعها التً تتراوح بٌن المتر و الثالثة أمتار تتخللها أشجار األكاسٌا
المتباعدة وقد أخذت هذه النباتات هذه الصفة بسبب كمٌة األمطار السنوٌة وفصل الجفاف
الطوٌل حٌث ٌبلغ المعدل السنوي لألمطار غٌر كاف لنمو الغابات الكثٌفة كما فً الغابات
االستوائٌة وشبة االستوائٌة فٌتغٌر الغطاء النباتً هنا إلى حشائش طوٌلة تجف فً فصل
الجفاف.
 السافانا المتوسطة وتنتشر إلى الشمال من حدود السافانا الطوٌلة ذلك النخفاض المعدلالسنوي لألمطار وزٌادة أشهر الجفاف كما ٌقل تواجد األشجار وتتباعد بشكل أكبر ممثلة
بأشجار السنط وفً فصل النمو وازدهار الحٌاة النباتٌة ٌدعً هذا اإلقلٌم بالسافانا البستانٌة
وٌتراوح طول الحشائش هنا بٌن 13سم إلى 5.1م.
 حشائش السافانا القصٌرة :وهً إقلٌم الحشائش األخٌر باتجاه الصحراء حٌث تقل كمٌةاألمطار بشكل واضح وٌزداد طول فصل الجفاف حٌث ال تعود الرطوبة كافٌة لنمو حشائش
طوٌلة وٌتراوح طول هذه الحشائش ما بٌن 13-03سم وٌطلق البعض على نباتات هذا
اإلقلٌم بالمنطقة االنتقالٌة بٌن السافانا الحقٌقٌة وإقلٌم الصحراء.
 تبلغ مساحة السافانا فً السودان  900ألف كم مربع
 .4حشائش المناطق المعتدلة الدافئة (االستبس):
 تختلف حشائش االستبس عن مراعً السافانا من حٌث فصل النمو و نوع التربة .حٌث تنمو
فً فصل الشتاء فً المناطق التً تتراوح أمطارها بٌن 433-213ملم حٌث تتوفر الرطوبة
وتقل درجة الحرارة و تنخفض معدالت التبخر إلى حدوده الدنٌا.
ٌ ختلف غطاء حشائش االستبس من سنه ألخرى كثافة و تنوعا وذلك بسبب تذبذب أمطار
إقلٌم البحر المتوسط.
 تنتشر حشائش االستبس فً بالد الشام شرق سورٌا و المنطقة االنتقالٌة فً األردن ووسط
وجنوب فلسطٌن وشمال شرق العراق
 هو عبارة عن نطاق انتقالً بٌن غابات البحر المتوسط و الصحراء
 تنتشر هذه الحشائش فً المغرب العربً و أجزاء من لٌبٌا فً منطقة الجبل األخضر وفً
شرق ووسط تونس وجنوب جبال أطلس فً الجزائر و المغرب كما توجد فً السهول
المرتفعة من المغرب.

 .5نباتات المستنقعات:
 تنتشر نباتات المستنقعات فً المناطق التً ٌتوافر فٌها الظروف المناسبة لنموها وهً ال
تتبع اقلٌما مناخٌا معٌنا.
 أكثر مناطق انتشارها فً الوطن العربً فً سورٌا و العراق ففً العراق تنمو نباتات
المستنقعات فً منطقة على شكل مثلث وفً السودان تنتشر فً مساحة تزٌد على  213ألف
كم مربع.
ٌ عتبر الماء و تربة المستنقعات هما السببان الرئٌسٌان فً نموها حٌث تتمٌز النباتات
بكثافتها و تعدد أنواعها .
 وأهم نباتاتها وأكثرها انتشارا فً العراق نبات القصب و البردى حٌث ترتفع أشجار القصب
إلى أكثر من خمسة أمتار بل ٌصل بعضها ثمانٌة أمتار
ٌ تواجد على شكل غابات صغٌرة تشكل جزءا فً وسط األهوار وفً السودان تنتشر نفس
النباتات السابقة.
 .6نباتات الصحاري:
 تنتشر نباتات الصحاري فً معظم أقطار الوطن العربً باستثناء لبنان حٌث أن النباتات
الصحراوٌة ال تنتشر بها .
 وتتمٌز نباتات الصحراء العربٌة بوجود نوعٌن من النباتات هما:
أ :النباتات شبة الصحراوٌة أو نباتات المناطق الهامشٌة:
 وتغطً هذه النباتات المناطق الحدٌة بٌن نباتات إقلٌم الحشائش القصٌرة و الصحاري وفً
المناطق التً تزٌد فٌها كمٌة األمطار عن 533ملم وقد تصل أحٌانا 2133ملم.
 أكثر المناطق تمثٌال لهذه النباتات هً شمال السودان وشمال لٌبٌا وشمال مصر وجنوب
تونس وجنوب أطلس الصحراء فً الجزائر والمغرب وفً كل من سورٌا و األردن
وفلسطٌن و العراق و شمال الجزٌرة العربٌة
 أهم نباتات هذا اإلقلٌم الشٌح و القٌصوم و الطرفاء و القطف و السدر و النجٌل و األثل.
ب :النباتات الملحٌة الصحراوٌة:
 تنتشر فً جمٌع صحاري الوطن العربً حٌث تتوافر ظروف الجفاف أي أن األمطار هنا
أقل من 533ملم وتظهر احٌانا على سواحل البحار العربٌة.

 أما نباتات الصحاري الجرداء مثل الربع الخالً و صحراء مصر الغربٌة وصحاري كل
من لٌبٌا و الجزائر فتنتشر نباتات قصٌرة جدا الن أمطار هذه المناطق ال تزٌد عن 13ملم
سنوٌا .


من أهم نباتاتها :السدر و القطف الملحً و الغضى و الطرفاء و الشٌح و األثل.

 أهم حٌوانات هذا اإلقلٌم النباتً الغزال الصحراوي و المها و الماعز و الذئاب و الضب و
األرنب الصحراوي و من الطٌور فأهمها الصقور و العقاب و البوم و الحمام البري ومن
الزواحف الجراد و السحالً و األفاعً و العقارب و الخنافس و العناكب.

