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لملخصا  

بيئية عالية فالبد من العمل على تقليل نسبة منطقة الحمادة الحمراء وهي منطقة ذات قيمة 

الملوثات بها والمحافظة علي النباتات وخاصة المعمرة والتي تعتبر مصدر جيد للمواشي 

واالبل فالمنطقة ذات تربة خصبة طرية ومناخ مثير للدهشة ،جميع النباتات التي تمت 

اغلبها ذات استساغه عالية دراستها اعطت اهمية عالية سواء طبية او زراعية او اقتصادية ،

أي متوطنه في ليبيا  Endemic للمواشي المختلفة ،واالهم في ذالك تم التعرف علي اثنين منها

 علي التوالي ونبات زويتينا  وهما نبات القرمل

 
An Introductory Study of the Geography & Geology of Al-Hamada 

Al-Hamra Region in Western Libya and Some Perennial Plants 

 
Eman elshibani, Yakob albarasy,  Basma, Al tajory, Monem Al wafy 

 

Al-Hamada Al-Hamra region, which is a region with high 

environmental value, it is necessary to work to reduce the percentage 

of pollutants in it and preserve plants, especially perennials, which 
are a good source of livestock and camels, as the region has a fertile 

soft soil and a surprising climate, all  The plants that have been 

studied have given high importance, whether medical, agricultural or 

economic, most of which are highly palatable to different livestock, 

and most importantly, two of them were identified as Endemic, which 

is endemic in Libya and they are caramel.  Zygophyllum gaetulum, 

Oudneya africana.   
 

 

 المقدمة

التربة هي المسكن والمالذ األساسي للنبات وتعتمد عليها كل 

النباتات العليا ماعدا الطفيليات والعوالق؛ حيث تمتد جذورها 

داخل التربة لتحصل منها على غذائها المعدني. ويختلف تعريف 

التربة من وجهة نظر علم البيئة النباتية عنها من وجهة النظر 

ة فإن كل وسط طبيعي من أصل الزراعية، فمن الناحية البيئي

صخري يشار إليه على أنه تربة؛ فقد تكون الصخور نفسها هي 

التربة إذا كانت هذه الصخور ذاتها بيئة صالحة لنمو أنواع معينة 

من النبات مثال ذلك بعض الطحالب والنباتات الدنيئة األخرى 

و يتميز العالم النباتي بخصائص . كاألشنات على الصخور

وأساليب متنوعة تعكس قدرة النباتات على االستجابة مع ما 

mailto:naanee747@gmail.com
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يحيط بها بكل تفاصيله ودقائق مكوناته، يبقى هذا التناغم بين 

النباتات والوسط عنوان حالة الطبيعة حتى يظهر أي تغير في 

دقائق الوسط زيادة كان أم نقصاناً؛ عندها تدخل النباتات في 

حنى جديد من االستجابة يبدأ بالتحمل ثم المقاومة فالتأقلم من

وأخيرا التكيف الذي ينتهي بتكيف النبات مع ظروف الوسط إن 

 استطاع، وإال سيختفي ويزول تماماً. 

 

 منطقة  الدراسة:

الحمادة الحمراء عبارة عن هضاب صخريه متوسطة الطول 

بية غرب تمتلئ بأحواض رمليه توجد بالصحراء الكبرى اللي
كم إلي  440بامتداد قدره   2كم 84000   ، وتغطي مساحة ليبيا

كم من الشمال إلي الجنوب، وهي ذات بيئة قاحلة 190، الغرب 

يحد الحمادة الحمراء من   .وتتقاطع بها العديد من الوديان الجافة

الجنوب وادي الشاطئ وجبل الحساونة ومن الجنوب الغربي 

ومن الشمال جبل نفوسة، وتصل أعلى مرزق وأوبــاري  أدهان 

  .متراً  825مرتفعات الحمادة الحمراء إلى 
  

 
 يوضح موقع الدراسة(1) شكل 

 

 :يوجد بالمنطقة قل الحماده التابع لشركة الخليج العربي للنفط

؛ وبدأ حفر 1972الحمــراء أواخر سنـة  اكتشف حقل الحمــادة

م بواسطة شركة الحفر 1973نوفمبر  18أول بئر فيه بتاريخ 

الوطنية، ويشتمل الحقل على ثماني محطات تجميع تربط أكثر 

قدم؛  أما  7000بئر ومتوسط عمق اآلبار يزيد عن  100من 

أسندت إدارة هذا   .( درجة41–37كثافة نفطه فهي تتراوح بين )

قــل إلى شركة الخليج العربي للنفط وهي اآلن تقوم باإلضافة الح

إلى أعمــال الحقل بتشغيل خط األنابيب ومحطـة االستالم 

 موظف  416بالزاوية ويعمل به 

 

 

 :المواد والطرق

تجميع وتحضير العينات في هذه الدراسة تم دراسة المنطقة 

والرطوبة بالكامل من حيث المناخ والجيولوجية والتربة 

) الفيزيائية( لتحديد قوام التربة  الخواص الطبيعية تحديدو

ذلك بهدف عينـــات نباتية عشوائية  و تجميع كما تم .المنطقة

 .دراستها من حيث الشكل والخصائص واالهمية

 :عينات النبات -

 في منطقة الدراسة بطريقةتم أخذ عينات النبات المتواجدة 

عرف علي أسمائها، تداية تصنيفها للبتم في الة ، حيث عشوائي

تم دراستها شكليا والتعرف علي األنواع المتوطنة والغير ثم و

متوطنة بالمنطقة وجمع كافة المعلومات حولها من حيث 

 : انتشارها واهميتها واستساغتها للحيوانات الرعوية

 : واألنواع النباتية بعد التصنيف هــي
1. Teucrium polium L.  

2. Zygophyllum gaetulum Emb.- Endemic  

3. Cotula cinerea Delile, Descr. 

4. Oudneya africana R.Br.- Endemic  

5. Zilla Spinosa (L.) Prantl 

 

  تحديد قوام التربة

اجري التحليل الميكانيكي لعينات التربة باستخدام طريقة 

بعد إجراء المعامالت االبتدائية حيث تم إزالة  .الهيدروميتر

 HCl  0.1 األمالح الذائبة وكربونات الكالسيوم باستخدام
عياري والغسيل بالماء ثم التخلص من المادة العضوية باستخدام 

ثم الغسيل بالماء    2O2H 30% فوق أكسيد الهيدروجين

صوديوم المقطر، ثم فرقت العينة باستخدام هيكساميتا فوسفات ال

ومن ثم حسبت النسبة المئوية للسلت والطين والرمل طبقا 

 .(Gee and Baauder, 1994 ) لطريقة

 

 

 النتائج والمناقشة:

     

 الخصائص الفيزيائية للتربة :

 قوام التربة 

أظهرت النتائج الفيزيائية "المورفلوجية" أن جميع مقاطع التربة 

المأخوذة من الحقل تتصف بلونها األحمر الداكن أو البني 

ي ميرملي  طالمحمر؛ حيث كانت جميع مقاطع التربة ذات قوام 

ومحتواها من المادة العضوية عالي جداً وذات حبيبات ناعمة 

يب النسبي لحبيباتها إلى متوسطة؛ حيث أظهرت نتائج الترك
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% وهي نسبة عالية مقارنة بالطمي والطفل؛ 75بمتوسط الرمل 

% للطفل، ويعود ذلك إلى 10، % للطمي 15حيث أعطيا نسبة 

اختالفات الموقع الطبوغرافية من جهة والمناخ من جهة أخرى، 

حيث يؤدي المناخ دورا هاما والسيما عالقته بالموقع 

التضاريسي للمنطقة وما له من دور مهــم في التحكم ببعـض 

العمليات البيدرولوجية في التربة  خاصة عملية الغسل من خالل 

ة الماء على سطح التربة واتجاهــه، كذلك لـه تحكمهـا في حرك

تأثير في عمـق التربة وتراكم المــواد وانجرافهـا أو استقرارها 

(1983 Hall,( )1997,. Buol  et al ،الحناوي وحبيب( )

2012.) 

 قوام التربة  يبين ( 1جدول )

Loamy Sand 

Clay  10% 

Silt  15% 

Sand  75% 

 

تم التعرف علي أنواع النباتات وتصنيفها وبناءا عليها  تم تجميع 

 :عليها كاالتي  المعلومات

 

 1العينــة 

 Lamiaceaeالفصيلة : الشفوية 

 .Teucrium polium  L االسم العلمـي: 
 الجعدة  االسم المحلــي:

 

سم؛ ذو  30-20وهو نبات عشبي متفرع، يتراوح ارتفاعه بين 

شعيرات قطنية تميل إلى البياض، األوراق متقابلة صغيرة 

التاجوري،  مخملية الملمس؛ إبرية الشكل حافتها مسننة 

2004).  

 االنتشار وظروف النمو

يعتبر هذا النبات واسع االنتشار خاصة في المناطق الصخرية 

من الشاطئ، كما لوحظ انتشاره في السهول المتاخمة  القريبة

كما . (2004)التاجوري، للجبل الغربي على مستوى البحر 

ينتشر على نطاق واسع حيث توجد في جنوب أوروبا وروسيا 

وتركيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والعراق، ينتشر 

في أما . (Siddiqi,1985)أيضا في شمال إفريقيا والصومال 

ليبيا فينتشر في شكشوك وعلى التالل في المناطق القريبة من 

غريان وصبراته ومسالته ووادي كعام والرجبان؛ وكذلك 

تاورغاء ومصراته.سجل تواجده أيضا في كل من وازن وعين 

الروسية. كما إنه ينتشر بكثرة في المنطقة الشرقية في كل من 

 راس الهالل وسوسة وشحات ووادي درنة. 

 من شهر مارس وحتى شهر يونيو.التزهير  موسم

 

 

   Teucrium poliumنبات الجعــدة شكل ل

 

 القيمة االقتصادية

له قيمة طبية كبيرة، وقد استخدم نبات الجعدة قديماً؛ بقول ابن 

ً للدمل  ً وملطفا سينا "أنه نوع من أنواع الشيح يٌعد مفتحا

والخراجات الطرية وخصوصاً الكبيرة منها؛ والقروح الصغيرة 

والسيما الصغيرة الجافة ويدر البول والطمث". كما استخدم في 

ير لعالج الكثير من األمراض منه العقاق وأنتجتالطب الشعبي 

فهو يعمل كمضاد للفيروسات التي تصيب الجهاز الهضمي 

)  والتنفسي وكذلك لعالج األمراض الفطرية والخراجات

  (2014حميدوش ،

 االستساغة

االستساغة لألغنام والماعز واإلبل )الهيئة العامة يعتبر متوسط 

 (.2010للبيئة، 
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   Teucrium poliumنبات الجعــدة صورة ل

 

 2العينــة 

 Zygophyllaceaeالفصيلة : القديسية 

 .Zygophyllum gaetulum  Emb االسم العلمـي: 
 القرمل أو المويلحــة  االسم المحلــي:

 

سم، الساق متفرعة واألفرع  50تحت شجيرة، يصل طولها إلى 

عصارية، األوراق خضراء عصارية ملساء إسطوانية أو 

سم؛ األزهار صفراء 1يبلغ طولها حوالي بيضاوية أو مفلطحة 
ً في الخريف، 4قطرها  مم؛ تظهر في الشتاء والربيع وأحيانا

مم، الجذور 5الثمار كبسولة مضلعة ذات خمسة مصاريع طولها 

  ((.2011)الحماد،  (2.4كما في الشكل ) وتدية عميقة

 

 االنتشار وظروف النمو

متوطن في منطقة الصحراء الكبرى حيث يتوزع في جميع أنحاء 

الصحراء من شمال إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية وفي 

ليبيا  وفي (.2007)حليس، المناطق االستوائية لشرق إفريقيا 

فهو ينتشر في المناطق الواقعة بين هون وبوقرين، كما يتواجد 

 ن فروة وسبهاكم م 24كم من غراس وعلى بعد  9على بعد 

(Abdul Ghafoor, 1977 .) يتميز هذا النبات بأنه معتدل

النمو، يتحمل الجفاف والظروف الصحراوية الصعبة، ينمو في 

الترب الرملية والطمية والمالحة، يتحمل الملوحة بدرجة عالية 

 (. 2011)الحماد، جدا 

 من شهر نوفمبر حتى شهر مارس. موسم التزهير

 

 القيمة االقتصادية

لهذا النبات استخدامات طبية عديدة، كما أنه يستخدم على نطاق 

واسع في الطب الشعبي حيث لم تشاهد له أي سمية، فيستخدم 

الثمار( منقوع أو مغلي  -السيقان -الجزء الهوائي منه )األوراق

أو حتى مطحون كعالج فعال للروماتيزيوم، النقرس، الربو، 

ر للبول ومخدر موضعي ارتفاع ضغط الدم. كذلك يستخدم كمد

ومضاد للهيستامين ومضاد لمرضى السكري. كذلك مطهر 

وطارد للغازات، مضاد لإلسهال. يستخدم هذا النبات أيضا للكبد 

كما يستخدم مسحوق األوراق في تطهير في عالج الصفراء. 

(. كما إنه Skim; et al ,1999الجروح والدّمل والخراجات )

حيث تؤكل البذور  لماعزاإلبل وا يعتبر مرعى لقطعان
ةاألوراق؛ إضافة إلى استخدام رؤوس الزهرة المجففة لصناعة 

 Christian; et al) مشروب منعش أو منكهات  للشاي

,2013) . 

 

   Zygophyllum gaetulum   القرمــلنبات صورة ل

 

 3العينــة 

 Asteraceaeالفصيلة : النجمية 

 .Cotula cinerea  (L.) Delie, Descr االسم العلمـي: 

 شيحة الجمل  االسم المحلــي:

 

 الوصف النباتي

-10نبات حولي عشبي، متوسط الطول حيث يتراوح ما بين 

سيقانه مائلة تأخذ في ؛ (Belabes et al., 2013)سم  40

مم ، أوراقها  7-6االنتصاب مع مرور الوقت يبلغ طول قطرها 

سميكة تميل إلى إلى البياض؛ مزغبة وتحمل شعيرات كثيفة 

مقسمــة في أجزائها العليا إلى ثالثة أو خمسة   (2007)حليس، 

فصوص، النــورة عبارة عن رؤوس لونها أصفر فردية مزغبة 
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 & Belyagobi)( 3.4أنبوبية الشكــل كما في الشكل )

Benhammou, 2012)  

 االنتشار وظروف النمو

يتوزع هذا النوع في القسم الجنوبي من الكرة األرضية، كما 

يتواجد في الصحراء الكبرى وصحاري آسيا الهندية وكذلك في 

. كما يتواجد (Ozenda, 1977)صحاري شبه الجريرة العربية 

.  حيث لوحظ تواجده (Benhouho, 2000)في شمال إفريقيا 

 ,Chevalier)بكثرة في كل من المغرب والجزائر ومصر 

1935) (Alavi, 1983) 

 موسم التزهير

)حليس،  يتنمو هذا النبات في الربيع ويوهر في نهاية الفصل

2007.) 

 القيمة االقتصادية

لهذا النبات أهمية طبية وذلك الحتوائها على الفالفونيويدات 

 ,.Bensizerara et al) والزيوت الطيارة بنسبة معتبرة

 كما تتميز برائحتها القوية التي تشبه رائحة الشيح ،(2013

 (.2007)حليس، 

 االستخدامات

يستخدم في الطب الشعبي كمشروب لعالج بعض األمراض؛ 

كعالج آالم البطن وخصوصاً مساعدة الهضم ومسكن لإلسهال، 

ً كمضاد اللتهاب الشعب الهوائيــة  ويستخدم أيضــــا

(Bouziane, 2002) مادات على الجبين يستخدم أيضا كض

 ,Benhouho)لتسكين الحمى ونـــــــزالت البرد والروماتيزم 

وآخــرون نافعة لضربة الشمس  Belabesويعتبرها . (2000

والصداع النصفي واضطرابات الجهاز الهضمــي، ويستعمل 

أيضا كمطــهر ومضاد لاللتهابات وأمراض الجهاز البولــــي 

(Dendougui et al., 2012) (Bensizerara et al., 

2013) 

 االستساغة

 هذا النبات مستساغ عالي االستساغة للرعويات وخاصة الجمال

 (.2014)بلعربي وديدي، 

 

 .Cotula cinerea  (L.) Delشكل نبات شيحة الجمل 

 

 

  Cotula cinerea   نبات شيحة الجملصورة ل
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 4العينــة 

 Brassicaceaeالفصيلة : الصليبية 

 Oudneya africana  R.Br االسم العلمـي: 

 زويتينا االسم المحلــي:
 

 الوصف النباتي

متر، متفرعة بغزارة، األوراق  1.5شجيرة، يصل طولها إلى 
( مم طويلة 7) 15-7مم أما األزهار من  8-3×  50-20من 

مم  6-5مم أما السبالت من  9-5الشكل؛ البتالت طولها من 

سم )شكل  1.5الشكل يصل سمكها إلى بشكل تصاعدي؛ سميكة 

4.4) (Jafri, 1977). 

 االنتشار وظروف النمو

كم من هون  50هذا النبات متوطن في ليبيا حيث يتواجد على بعد 

كم من ودان  70نحو بوقرين على جانبي الطريق؛ وعلى بعد 

كما يتواجد بالقرب من سوكنة على الطريق الرملي على شكل 

تنمو على الترب الرملية  (Jafri, 1977) شجيرات صغيرة

والجيرية والصخرية منتشرة بذلك في أنحاء الصحراء الليبية 

(Drebel et. al, 2010)  . 

 من شهر يناير حتى شهر مارس. موسم التزهير

 

 القيمة االقتصادية

يتميز هذا النبات بقيمته االقتصادية والبيئية والطبية حيث تعمل 

والتـي  Tهذه الشجيرة على تقديم منتجات مختلفة من العلف 

تستخدم في الطب الشعبي. ومن الناحية البيئية فأنها تعمل على 

ً فقد  وقف تعرية الصحراء وتثبيت الكثبان الرملية. أما طبيـا

ـالج الكثير من أمراض الجهـاز استخدمه سكان الصحراء في عـ

الهضمي ومشاكــل المفاصل ونزالت البرد واألنفلونـزا والحمى 

    .(Drebel et. al, 2010) وكذلك بعـض األمراض الجلديـة
 

 

  Oudneya africanaنبات زويتينا  صورة ل

من المحتمل أن يكون هذا النوع مصدر بديل للمضادات 

يمتلك خصائص مضادة لألكسدة الحيوية الجديدة حيث أنه 

 لمحتوى الفينول والفالفونويد؛ وقد أظهرت دراسة

(Chehma, 2005)  أن هذا النوع يمكن استغالله كمصدر

 للمركبات المضادة لألكسدة.

 يعتبر هذا النبات جيد االستساغة لجميع المراعي وخاصة اإلبل. 

 

 5العينــة 

 Brassicaceaeالفصيلة : الصليبية 

 Zilla spinosa  (L.) prantl االسم العلمـي: 

 نبات السلة  االسم المحلــي:
 

 الوصف النباتي

متر، متفرعة  1.5شجيرة صغيرة، يصل طولها إلى حوالي 

بشكل كثيف؛ أغصانها على شكل قبة، أزهارها أرجوانية اللون 

مم  2.5-2×  9-2سم تحتوي على سبالت  1.5طولها حوالي 

-2مم. أما البذور فيبلغ حجمها  3.5-3×  20-15أما البتالت 

 . (Jafri, 1977) ( 5.4مم كما في الشكل ) 3×  2.5
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 االنتشار وظروف النمو

هذا النبات متوطن في كل من ليبيا وفلسطين ومصر والمغرب. 
كم من نالوت بالقرب  184يتواجد في ليبيا بجبل نفوسة على بعد 

من غدامس؛ كما يتواجد في القرية الرملية في المناطق الجافة 

  . (Jafri, 1977)  وكذلك في هون وسبها 

 من شهر فبراير حتى شهر مايو.موسم التزهير

 االقتصاديةالقيمة 

ذو قيمة طبية حيث استخدمت مختلف أجزاؤه في عالج الكثير 

من األمراض حيث أستخدم الساق كعالج للنقرس والروماتيزم 

وأمراض الصدر كطارد للبلغم؛ أما الجذور استخدمت لتقوية 

 (2014جدار المثانة ومدرات للبول  )عيسي ، 

 االستساغة

ة نموه حيث تتغذى عليـــه هذا النبات مستساغ للماعـــز في بداي

 (2014وأشواكه ال تــــزال غضة ) عيسي ،

 

   Zilla spinosaلنالت السلة شكل 

 

 

   Zilla spinosaصورة لنالت السلة 

 

 

 االستنتاجات

 

  :توصلت الدراسة التالية لبض االستنتاجات أهمها
 

 منطقة الحمادة الحمراء منطقة بيئية صحراوية لكنها ذات. 1

عالية من حيث المناخ والتربة الغنية بالعناصر قيمة 

الغذائية والمادة العضوية ومن حيث انتشار النباتات 

  المعمرة

تعتبر يوجد بالمنطقة أصناف كثيرة من النباتات والتي  .2

  معمرة اغلبها

االستساغه العالية للنباتات المدروسة من قبل الحيوانا  3.

 الرعوية

واالقتصادية لكاف النباتات التي تم التعرف األهمية الطبية  .4

 عليها في الدراسة

 

 التوصيات
 

الن منطقة الحمادة الحمراء وهي منطقة ذات قيمة بيئية عالية 

منع  فالبد من العمل على تقليل نسبة الملوثات بها من حيث
حدوث تسريبات نفطية من آبار الحقل النفطي  المتواجد 

 : بالمنطقة
 

برقابة شديدة على الحقل من حيث منع كب النفايات القيام  •

مباشرة وخاصة على النباتات التي تعتبر مصدر هام 

 .للمواشي واإلبل في المنطقة

سن القوانين على الحقول النفطية والتي تعتبر قوانين  •

 .دولية تحترمها جميع الدول

 .القيام بعمل جهاز لمراقبة ومكافحة التلوث النفطي •

ة على النباتات الموجودة في المنطقة والتي تعتبر المحافظ •

أغلبها نباتات معمرة ومستوطنة في المنطقة والتي لها 

 قدرة على مراكمة الملوثات
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دراسة باقي النباتات في المنطقة باالضافة الي النباتات  •

  المدروسة

االهتمام بالنباتات التي لها عالقة بالطب الشعبي  •

 .  واالستفادة منها طبيا
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