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 - 1.2محمية القرن
تقــع محميــة القــرن يف الجــزء الجنــويب مــن الضفــة الغربيــة إىل الشــال مــن محافظــة الخليــل ،وتتمتــع بالنظــام البيئــي للبحــر
األبيــض املتوســط (صــورة  .)3يف عــام  ،1926تــم تخصيــص مســاحة  643دومنــا يف منطقــة القــرن ،حيــث زرعــت كمنطقــة حرجيــة
مــن قبــل االنتــداب الربيطــاين .ذكــرت جريــدة الوقائــع الفلســطينية التــي أعلــن فيهــا عــن محفوظيــة أو محظوريــة الح ـراج أو
كلتيهــا ان ح ـراج القرن/بيــت أمــر قــد أعلــن حراجــا محظــورا تحــت منــرة الح ـراج  88مبســاحة  643دومنــا بتاريــخ 1926/5/1
وتحــت رقــم  )162أبــو عيــاش (بريغيــث) ،عــادل وآخــرون.)2007 ،
تقــدر مســاحة املحميــة حاليــا مبــا يقــارب  679دونــم لعــام  ، 2013خريطــة رقــم  2توضــح اســتخدامات األرايض يف محميــة القــرن
(قاعــدة البيانــات املعلوماتيــة الجغرافيــة – أريــج .)2013 ،حيــث وجــد أن الغطــاء النبــايت الحرجــي يغطــي مــا اليزيــد عــن %68.1
مــن مســاحة الغابــة الفعليــة (انظــر جــدول  1وخريطــة رقــم  .)2تحيــط باملحميــة قــرى فلســطينية ،منهــا بيــت أمــر وشــيوخ
العــروب ومخيــم العــروب تقــع بالقــرب مــن حــدود الغابــة محطــة العــروب للتجــارب الزراعيــة والتــي تضــم مشــتل خــاص
بزراعــة األشــجار الصنوبريــة باإلضافــة إىل مدرســة العــروب الزراعيــة (خريطــة رقــم  3و .)7تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن عائلــة أبــو
عيــاش متتلــك جــزءا ً مــن الغابــة ،كــا وكان يف أعــى ووســط الغابــة خربــة القــرن ،وهــي اآلن منطقــة أطــال ويوجــد بهــا بــر .يف
الوقــت الراهــن ،تخضــع الغابــة للســيطرة اإلرسائيليــة ،مــع بعــض الصالحيــات اإلداريــة لــوزارة الزراعــة الفلســطينية لكــن بــإدارة
غــر فعالــة ،حيــث أنهــا تقــع يف املنطقــة الجيوسياســية «ج».
جدول ( :)1استخدامات األرايض والغطاء النبايت ملحمية القرن عام 2013
استخدامات األرايض والغطاء النبايت ملحمية القرن عام 2013
املساحة بالدونم
نوع االرايض
9
أرايض مزروعة
100
أرايض صخرية
6
منطقة عمرانية فلسطينية
2
مقابر
415
أشجار حرجية
40
أرايض جرداء
30
أشجار مثمرة
4
شارع معبد
51
أعشاب وشجريات رعوية
10
مالعب  /مناطق ترفيهبة
2
مناطق صناعية وتجارية/مصانع حجر
11
ممرات
679
املساحة الكلية

النسبة %
%1.3
%14.7
%0.8
%0.3
%61.1
%5.9
%4.5
%0.6
%7.5
%1.5
%0.2
%1.6
%100

متثــل محميــة القــرن منوذجــا لغابــات جنــوب غــريب رشق البحــر املتوســط ،فهــي غابــة صنوبريــة مزروعــة وبلــوط طبيعيــة .إن
النبــات الســائد يف املحميــة هــي الصنوبــر ( ،)Pinus halapensisالبلــوط ( ،)Quercus calliprinosالقيقــب (القطلــب) (Arbutus
( )andracheصــورة  .)4وتحتــوي محميــة القــرن عــى العديــد مــن األشــجار والشــجريات الطبيعيــة دامئــة الخــرة ومتســاقطة
األوراق منهــا نوعيــة البلــوط؛ الســنديان وامللــول (،Quercus calliprinos & Quercus infectoria subsp.veneris (boissieri
البطــم الفلســطيني ( ،)Pistacia palaestinaوالزعــرور ( ،)Crataegus azarolus) ( aroniaالعبهــر الشــويك (،)Styrax officinalis
الســويد الفلســطيني ( ،)Rhamnus lycioides subsp. graeca) (palaestinumاألجــاص الــري ( ،)Pirus syriacaخــوخ الــدب
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جدول ( :)2استخدامات األرايض والغطاء النبايت ملحمية أم التوت عام 2013
استخدامات األرايض والغطاء النبايت ملحمية القرن عام 2013
املساحة بالدونم
نوع االرايض
46
أرايض مزروعة
9
أرايض صخرية
4
منطقة عمرانية فلسطينية
400
أشجار حرجية
17
أرايض جرداء
9
أشجار مثمرة
4
شارع معبد
7
أعشاب وشجريات رعوية
7
ممرات
505
املساحة الكلية

النسبة %
9.2
1.8
0.7
79.2
3.5
1.9
0.9
1.4
1.4
100

خريطة  :5استخدامات األرايض والغطاء النبايت ملحمية ام التوت لعام 2013
ينحــر الغطــاء النبــايت الشــجري والشــجريي لهــذه الغابــة يف أشــجار الخــروب وشــجريات الرسيــس باإلضافــة إىل أنــواع كثــرة مــن
الشــجريات املتقزمــة ( .)Bathaولكــن حاليــا التزيــد أشــجار الخــروب عــن  3-1أشــجار لدونــم الواحــد .وتقــع محميــة أم التــوت
يف شــال الضفــة الغربيــة وبالتحديــد يف جنــوب رشق مدينــة جنــن بالقــرب مــن قريــة أم التــوت وجلقمــوس وديــر أبــو ضعيــف
وقباطيــة وجنــن ،كــا هــو مبــن يف الخريطــة رقــم  6و.7
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اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺴﺘدام ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ :ﺤﺎﻟﺔ دراﺴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ اﻟﻘرن وﻤﺤﻤﻴﺔ أم اﻟﺘوت

 4ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺕ
3B

ﺘم اﺴﺘﺨدام اﺴﻠوب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ) (Total Economic Value-TEVﻟﺘﻘدﻴر اﻟﻘﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻘرن وﻤﺤﻤﻴﺔ ام اﻟﺘوت .ﺤﻴث ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن ﻗﻴم اﻻﺴﺘﺨدام وﻗﻴم ﻏﻴر اﻻﺴﺘﺨدام ﻟﻠﻤﺤﻤﻴﺔ )اﻨظر

اﻟﺸﻛﻝ (1؛ ﻗﻴم اﻻﺴﺘﺨدام ﻟﻠﻤﺤﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻘﻴم اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻼﺴﺘﺨدام واﻟﻘﻴم ﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸرة .وﻛذﻟك ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴم ﻏﻴر
اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤﻝ ﻟﻘﻴم اﻟﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸرة .وﻨظ ار ﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻘدﻴر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴم

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘودي اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻘد اﻗﺘﺼر اﻟﺘﻘﻴﻴم ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر ﻗﻴم اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸرة  .ﺤﻴث
ﺘم ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠدوﻨم اﻟواﺤد ﻤن اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟرﻋﻲ واﺴﺘﻬﻼك ﺜﻤﺎر اﻻﺸﺠﺎر واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ
واﻟطﺒﻴﺔ واﺴﺘﺨدام اﻟﺤطب ،اﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﻻﺴﺘﺨدام ﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸر واﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴت ﺜﺎﻨﻲ اﻛﺴﻴد اﻟﻛرﺒون وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺘرﺒﺔ ﻤن
اﻻﻨﺠراف وﺘﻐذﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠوﻓﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻋﻲ

ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ
ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ

ﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺟﻭﻓﻳﺔ

ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ
ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﺔ ﻣﻥ
ﺍﻻﻧﺟﺭﺍﻑ

ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻛﺳﻳﺩ
ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ

ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﻣﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ

ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ

ﺍﻟﺣﻁﺏ
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.7
.8
.9
.10

تستخدم سيقان وفروع بلوط الدباغة (السنديان) ( )Quercus calliprinosيف صناعة التامثيل
تستخدم قشور سيقان البلوط والبطم لدباغة الجلود.
يتم نقل بعض الحجارة لتزين الطاوالت يف املنازل.
يتم جمع الدبال ( )compostلزراعة نباتات الزينة يف القوارير.
يتم استعامل نبات االسربجس الخشن والعليق كعالقات للصور يف البيوت.
يستعمل البطم الفلسطيني يف تطعيم الفستق الحلبي واالجاص الربي يف تطعيم االجاص املزروع.

يوضح جدول ( )3القيمة االقتصادية لنواتج محمية القرن التي يستخدمها السكان املجاورون
جدول  :3النواتج االقتصادية املستعملة املنظورة يف محمية القرن سنويا
سعر الكيلوغرام بالدوالر
الكمية (كغم)
الرقم النواتج االقتصادية
0.45
8100
 1الرعي (الشعري)
0.8
300
 2مثار األشجار
6
100
 3الفطر
1
100
 4النباتات العشبية لألكل
1.5
500
 5النباتات الطبية
0.15
200000
 6الحطب
املجموع

القيمة الكلية بالدوالر
3600
240
600
100
750
30000
35290

وعليــه فــان مجمــوع القيمــة االقتصاديــة الكليــة للنواتــج االقتصاديــة املســتعملة يف محميــة القــرن قــد بلغــت حــوايل  35ألــف
دوالر يف العــام الواحــد ،حيــث ان املســتفيد األول والرئيــي مــن هــذه القيمــة االقتصاديــة هــم الســكان املحلييــون املجاوريــن
لهــذه املحميــة وذلــك عــر املــوارد الرعويــة ،واســتغالل املنتوجــات الغابيــة مــن الخشــب والثــار وغريهــا .حيــث أن مجمــوع
مســاحة الغابــة هــو 679دونــم ،فــان الناتــج املبــارش للدونــم الواحــد ســنويا هــو  52دوالر وهــذا الرقــم عــايل نســبيا اذا أخذنــا
معــدل مــردود الدونــم مــن الناتــج الزراعــي الطبيعــي يف فلســطني.

 3.4تقدير القيمة االقتصادية ملحمية أم التوت
بنــاءا عــى تحليــل املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن االســتبيانات وورش التقييــم الرسيــع واملقابــات مــع مديريــة الزراعــة
يف محافظــة جنــن تــم تقديــر تقييــم اســتخدامات املــوارد الحرجيــة والقيمــة االقتصاديــة ملحميــة أم التــوت كــا يــي.
معظــم املواطنــون يف التجمعــات املجــاورة ملحميــة أم التــوت؛ حــوايل  %80يعرفــون ملــاذا ســميت املحميــة بهــذا االســم ،حيــث
يعتقــدون انهــا ســميت بذلــك لقربهــا مــن قريــة ام التــوت .حــوايل  %36مــن املواطنــن يقومــون بزيــارة املحميــة مــرة واحــد
يف األســبوع أو أكــر و  %32منهــم يزورونهــا مــرة كل شــهر ،وحــوايل  %18مــن الســكان يــزورون املحميــة مــرة كل ســتة أشــهر
او كل عــام ،حيــث يذهبــون بصحبــة اف ـراد العائلــة خاصــة األوالد باالضافــة اىل األقــارب واألصدقــاء .حيــث ان حــوايل  %53مــن
املواطنــون يذهبــون اىل املحميــة بهــدف املــي والرتفيــه ،يف حــن ان  %16منهــم يذهبــون اىل املحميــة بهــدف جمــع النباتــات
الطبيــة والعطريــة وجنــي الثــار الربيــة ،امــا باقــي املواطنــون فــان  %8.5بهــدف جمــع الحطــب و %10.5بهــدف اصطيــاد بعــض
الحيوانــات الربيــة مثــل األرانــب وطــر الشــنار ،امــا باقــي املواطنــن اي حــوايل  %12يــزورون املحميــة لرعــي األغنــام؛ حيــث ان
 %16مــن املواطنــن الذيــن قامــوا بتعبئــة االســتبيان لديهــم أغنــام ويقومــون برعيهــا داخــل املحميــة خاصــة خــال فــرة الربيــع
حيــث يوفــر ذلــك مــا بــن  %20-10مــن كميــة األعــاف التــي يحتاجونهــا الطعــام أغنامهــم.
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النباتــات العشــبية ( 200كغــم ســنويا) خــال التنــزه مثــل الخــس الــري ،شــوك البــان ،ورق اللســان ،عنــب ســيدي مــوىس ،قــرن
الغـزال بنوعيــة والهيليــون .كــا يســتهلك الســكان الكثــر مــن النباتــات الطبيــة ( 1000كغــم ســنويا) التــي تســتعمل كاضافــات
غذائيــة وللطــب ولبعــض العــادات الغذائيــة مثــل اللــوف ،دم الغ ـزال ،الزعــر ،زعــر بــاط (مرداقــوش) ،الجعــدة ،الكمنــدرة،
الصوفــان والكتيلــة ،الجــدول رقــم 4يبــن كميــة الثــار والنباتــات العشــبية والنباتــات الطبيــة املســتهلكة مــن املحميــة وقيمتهــا
الكليــة بالــدوالر األمريــي ،حيــث تقــدر القيمــة االقتصاديــة الكليــة لهــذه الثــار بحــوايل  2500دوالر.
 .3الحطب (قطع األشجار)
يقطــع ســنويا مــن محميــة ام التــوت مــن األشــجار الطبيعيــة كحــد أدىن حــوايل  15طــن باالضافــة اىل األشــجار املزروعــة مــن غابــة
النــر حــوايل  4طــن ،أي مــا مجموعــة  19طــن والتــي تقــدر قيمتهــا االقتصاديــة الكليــة بحــوايل  2850دوالر.
 .4تثبيت ثاين أكسيد الكربون واطالق األكسجني اىل الجو
يف الظــروف املثاليــة كل  1ملــم أمطــار تعطينــا  2كغــم مــادة جافــة ســنويا مــن النباتــات ،حيــث يبلــغ معــدل األمطــار يف املنطقــة
 430ملــم ســنويا ،ولكــن يف ظــروف املحميــة حيــث ان الظــروف غــر مثاليــة مــن وعــورة أرايض ورعــي جائــر وقطــع أشــجار
وغريهــا مــن العوامــل يفــرض ان يــزداد النمــو الخــري للمحميــة مبعــدل 400كغــم مــادة جافــة ســنويا .هــذه املــادة يتــم اعــادة
اســتهالك حــوايل  200كغــم منهــا ســنويا بواســطة الرعــي وقطــع األشــجار وقطــف الزهــور وتأثـرات البرشيــة ويبقــى  200كغــم
ترتاكــم يف النمــو.
 200كغم *  86,000 = 430كغم مادة جافة لكل املحمية .وبحسب املعادلة الكيميائية التالية:
6CO2 + 6H2O →C6H12O6 + 6O2

وبحســب العــدد الــذري لعنــارص املعادلــة؛ وهــي  16لألوكســجني ( 1،)O2للهيدروجــن ( ،)Hو 6للكربــون ( ،)Cفــان املحميــة
تضــخ صــايف أوكســجني مبعــدل  86,000كغــم ســنويا ،أي انــه يتــم تثبيــت حــوايل  123.6طــن مــن  CO2ســنويا.
.7

القيمة الجاملية للمحمية.

.8

كام ان هنالك العديد من االستعامالت الفرعية ملوارد املحمية كام ذكرت سابقا.

يوضح جدول رقم  2القيمة االقتصادية لنواتج محمية أم التوت التي يستخدمها السكان املجاورون.
جدول  :4النواتج االقتصادية املستعملة املنظورة يف محمية أم التوت
الكمية (كغم) سعر الكيلوغرام بالدوالر
الرقم النواتج االقتصادية
0.45
9300
 1الرعي (الشعري)
0.8
200
 2مثار األشجار
6
100
 3الفطر
1
200
 4النباتات العشبية لألكل
1.5
1000
 5النباتات الطبية
0.15
15000
 6الحطب الطبيعي
0.15
4000
 7الحطب املزروع
املجموع
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القيمة الكلية بالدوالر
4185
160
600
200
1500
2250
600
9495

29

30
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قيم مؤشر التغير الطبيعي لألخضرار في محمية القرن
0.50154

0.50156
0.5016

0.50140

0.5015
0.5014

0.5013
0.5011
0.5010

0.5009
0.5008

تشرين االول 2003

36

تشرين االول 2000

أيار 2000

أيار 1984

0.5007

NDVI

0.50100

0.5012

37

قيم مؤشر التغير الطبيعي لألخضرار في محمية غابة أم التوت

0.5030
0.5025

تشرين االول 2003

تشرين االول 2000

0.50104

0.5015
0.5010
0.5005

38

أيار 2000

أيار 1984

0.5000

NDVI

0.50143

0.50157

0.50162

0.5020

تغير مساحة الغطاء النباتي في محمية غابة القرن

0.8

0.6399

0.5112

0.7

0.5004
0.3951

0.6

0.5
كم2

0.4

0.3
0.2
0.1
تشرين االول 2003

تشرين االول 2000

أيار 2000

أيار 1984

0.0

تغير مساحة الغطاء النباتي في محمية أم التوت

0.4887

0.5436

0.5733

0.5976

0.8
0.7
0.6
0.5
كم2

0.4
0.3
0.2
0.1
تشرين االول 2003

تشرين االول 2000

أيار 2000

أيار 1984

0.0
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أيار 1984

التربة العارية

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا

57.2

33.2

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة
تربة بغطاء نباتي كثيف

6
2.5

1.2

أيار 2000

36.6

التربة العارية
تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
45.8

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة

10.2

تربة بغطاء نباتي كثيف
4.7
2.7
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تشرين اول 2000

التربة العارية

43
44.6

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة

تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة
تربة بغطاء نباتي كثيف

9.5
2.6

0.3
تشرين اول 2003

تشرين اول 2003

51.6

51.6

التربة العارية

ا

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا

تربة بغطاء نباتي قلي

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة

تربة بغطاء نباتي

تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة
30.6
14.7

2.4

تربة بغطاء نباتي م

تربة بغطاء نباتي كثيف
30.6

تربة بغطا

14.7

0.6

2.4

0.6

41

أيار 1984
2.5
20.3

8.4
التربة العارية
تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
27.6

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة

تربة بغطاء نباتي كثيف
41.2

أيار 2000
1.6
8.8
التربة العارية

23.5

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
31.3

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة

34.8

42

تربة بغطاء نباتي كثيف

تشرين اول 2000
2.0
8.9
التربة العارية
27.5

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
27.0

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة
تربة بغطاء نباتي كثيف

34.6

تشرين اول 2003
3
6.8
التربة العارية
19.3

34.8

تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة جدا
تربة بغطاء نباتي قليل الكثافة
تربة بغطاء نباتي متوسط الكثافة
تربة بغطاء نباتي كثيف
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 املالحق- 8
 األنواع النباتية التي تنمو يف محمية القرن:)1( ملحق
االسم الالتيني

Pinus halapensis
Quercus calliprinos
Arbutus andrache
Quercus calliprinos & Quercus infectoria subsp.veneris
(boissieri)
Pistacia palaestina
Crataegus azarolus (aronia)
Styrax officinalis
Rhamnus lycioides subsp. graeca (palaestinum)
Pirus syriaca
Prunus ursine
Anagyris foetida
Asparagus aphyllus
Clematis cirrhosa
Lonicera ertusca
Cistus salviifolius
Cistus creticus (incanus)
Calycotome villosa
Sarcopoterium spinosum
Coridothymus capitatus (Thymus capitatus)
Teucrium capitatum (polium)
Teucrium divaricatum
Salvia domistica
Carlina hispanica (corymbosa)
Smilax aspera
Eryngium triticum
Pisum sativum subsp. elatius
Arum palaestinum
Cyclamen persicum
Phagnalon robestry
Helichrysum sanguineum
Chiliadenus iphionoides (Varthemia iphionoides)
Ranunculus asiaticus
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االسم العريب

)الصنوبر (القريش
) البلوط (بلوط الدباغة،السنديان
)القيقب (القطلب
امللول
البطم الفلسطيني
الزعرور الشويك واألحمر
العبهر الطبي
السويد الفلسطيني
)األجاص الربي (السوري
)خوخ الدب (الربقوق الربي
 خروب الكلب، الجرود، الخروب الكاذب،اللتني
(هليون الحرش (اسربجس خشن
الحبل املسيك
)سلطان الجبل (ياسمني بري
اللبيد (اللباد) األبيض
)الهنبل (اللبيد الوردي
القندول
)النتش (البالن
)الزحيف (زعرت فاريس
) بيضاء،الجعدة (جعدة كبرية
)الكمندرة املرشفة (الخرضاء
املصيص
شوك البان البني
عليق
القرصعنة
البازيالء الربية
اللوف الفلسطيني
قرن الغزال
صوفان
دم الغزال
الكتيلة الحريفه
برقوق – منوار

Sedum hispanicum
عنب سيدي موىس
Phalaris canariensis
قرام الكناري
Andropogon destachyos
السنام
2013 ، املسح امليداين لألنواع النباتية يف محمية القرن، فريق عمل أريج:املصدر
 األنواع الحيوانية التي تتواجد يف محمية القرن:)2( ملحق
االسم الالتيني
Hemiechinus auritus
Pipistrellus kuhlii
Vulpes vulpes
Hyaena hyaena
Martes foina
Acomys dimidiatus
Mus musculus
Hystrix indica
Galerida cristata
Ciconia ciconia
Streptopelia turtur
Columba livia
Streptopelia senegalensis
Streptopelia roseogrisea
Streptopelia decaocto
Garrulus galandarius
Corvus corone
Corvus corax
Emberiza hortulana
Falco tinunculus
Serinus serinus
Carduelis spinus
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Lanius nubicus
Motacilla alba
Ficedula hypoleura
Muscicapa striata

االسم بالعربية
الثدييات

الطيور

القنفذ األذون
خفاش كوىل
الثعلب األحمر
الضبع املخطط
خز الزان
فأر سيناء الشوىك
فأر املنزل الصغري
النيص اآلسيوى
قنربة متوجة
لقلق أبيض
قمري
حامم جبيل
فاخته النخيل أو حامم الدبيس
ميام وردي الرأس
ميام مطوق
)القيق(أبو زريق
غراب بلدي
غراب أسحم
درسة الشعري
صقر الجراد
نعار
عصفور سمييل
عصفور ظامل
عصفور تفاحي
دقناش قبطي
أبو فصادة أبيض
خاطف الذباب األبقع
 املرقط/خطاف الذباب األنقط
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Nectarinia osea
Parus major
Alectoris graeca
Alectoris chukar
Jynx torquilla
Passer domesticus
Pycnonotus xanthopygos
Porzana parva
Athene noctua
Hippolais pallida
Sylvia atricapilla
Hippolais olivetorum
Cettia cetti
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Cercotrichus galactotes
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Turdus philomelas
Upupa epops

الربمئيات والزواحف

متري عريب
قرقف كبري
الش ّنار
شنار
لواء
عصفور دوري
بلبل عريب
مرعة صغرية
بومة أم قويق
خنشع زيتوين
أبو قلنسوة
خنشع الزيتون الكبري
هازجة سيتى
أبو الحناء
هزار
دخلة حمراء
أبلق
أبلق أسود األذن
سمنة مطربة
هدهد

Pseudepdalea variabilis
الضفدع االخرض
Hemidactylus turcicus
برص منزيل
Ptyodactylus guttatus
برص ابو كف ارقط
Laudakia stellio
حردون
Chameleo chameleon
حرباء
Ophisops elegans
سحلية ثعبانية العني
Meboya vittata
سحلية جراية مخططة
Coluber jugularis
عربيد
Coluber mummifer
ارقم بيتى
Testudo graeca
السلحفاة مهامزية الورك
2013 ، املسح امليداين لحيوانات محمية القرن، مازن قمصية. د:املصدر
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ملحق ( :)3األنواع النباتية التي تنمو يف محمية أم التوت
االسم العريب

االسم الالتيني

Pistacia lentiscus
شجرة الرسيس
Quercus calliprinos
شجرة البلوط
)Phillyrea latifolia (media
شجرة البزرة
Ceratonia siliqua
شجرة الخروب
)Rhamnus lycioides (palaestinus
السويد
Pistacia palaestina
البطم الفلسطيني
)Asphodelus ramus (microcarpus
العنصل الصغري /الربواق اللبناين
Asphodeline lutea
العنصل الكبري /العنصل الطيني
Clemantis cirrhosa
نبات حبل املسك العلقي
Calycotome villosa
القندول الزغبي
Asparagus stipularis
هليون الخشن
Teucrium capitatum
الجعدة الكبرية البيضاء
Teucrium divaricatum
الكمندرة الخرضاء
Majorana syriaca
الزعرت السوري
Origanum dayi
زعرت البالط
Cyclamen persicum
قرن الغزال الفاريس
Cyclamen coum
قرن الغزال العطري
Phagnalon rupestre
الصوفان/القديح
)Chiliadenus iphionoides (Varthemia iphionides
الكتيلة
Bryonia syriaca
بطيح طحلبي سوري (بطيخ األفاعي)
Sedum hispanicum
عنب سيدي موىس الفلسطيني
Anemone coronaria
شقائق النعامن االكليليه
Poa bulbosa
الزعزاع البصيل
Arisarum vulgare
الصميعه الشائعة
Hordium spontateum
الشعري الربي (شعري ابليس)
Hordium bulbosum
الشعري املعمر (البصيل)
Arisarum vulgare
الصميعة (اللوف الصغري)
املصدر :فريق عمل أريج ،املسح امليداين لألنواع النباتية يف محمية أم التوت2013 ،
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 األنواع الحيوانية التي تتواجد يف محمية ام التوت:)4( ملحق
االسم الالتيني
Erinaceus europaeus
Pipistrellus kuhlii
Canis aureus
Vulpes vulpes
Herpestes ichneumon
Hyaena hyaena
Sus scrofa
Gazella gazella
Meriones tristrami
Acomys dimidiatus
Mus musculus
Hystrix indica
Lepus capensis
Buteo rufinus
Aquila chrysaetos
Lullala arborea
Columba livia
Streptopelia senegalensis
Streptopelia decaocto
Garrulus galandarius
Corvus corone
Falco tinunculus
Serinus serinus
Ptyonoprogne fuligula
Lanius excubitor
Parus major
Alectoris graeca
Alectoris chukar
Buteo rufinus
Passer domesticus
Pycnonotus xanthopygos
Athene noctua
Sylvia atricapilla
Sylvia curruca
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الثديات

الطيور

االسم بالعربية
القنفذ األورويب
خفاش كوىل
ابن آوى الذهبى
الثعلب األحمر
النمس املرصى
الضبع املخطط
خنزير
اإلدمى
جرد ترسرتام
فأر سيناء الشوىك
 فأر املنازل/فأر املنزل الصغري
النيص اآلسيوى
األرنب الجبىل
صقر جراح
عقاب ذهبي
قنربة الغياض
حامم جبيل
ميام مرصى
ميام مطوق
)القيق (أبو زريق
غراب بلدي
صقر الجراد
نعار
سنونو الصخر الباهت
دقناش البادية
قرقف كبري
الش ّنار
شنار
صقر جراح
عصفور دوري
بلبل عريب
بومة أم قويق
أبو قلنسوة
هازجة فرياىن

دخلة حمراء
بومة مصاصة
هدهد

الربمئات والزواحف

Cercotrichus galactotes
Tyto alba
Upupa epops

Pseudepdalea variabilis
الضفدع االخرض
Ptyodactylus guttatus
برص ابو كف ارقط
Laudakia stellio
حردون
Chameleo chameleon
حرباء
Meboya vittata
سحلية جراية مخططة
Coluber jugularis
عربيد
Vipera palaestina
االفعى الفلسطينية
Testudo graeca
السلحفاة مهامزية الورك
املصدر :د .مازن قمصية ،املسح امليداين لحيوانات محمية ام التوت2013 ،
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