
تأثيشات التغيشات المناخية علي 

 الغابات

 خالد فهد .م



 :المقذمة

تتعرض الؽابات لمجموعة متنوعة من االضطرابات التً فً حد 
مثل الحرائق والجفاؾ إن اضطرابات  .بالمناخذاتها تتأثر كثٌرا ً 

الحشرات واالنهٌارات األرضٌة وانتشار األنواع الؽازٌة وتفشً 
والظواهر المناخٌة مثل األعاصٌر والعواصؾ واألمراض 

 ووظائفهاالؽابات وتركٌب والعواصؾ الثلجٌة تؤثر على تكوٌن 

  ( Dale et al ,2001 ) أن ٌؤثر تؽٌر المناخ على المتوقع ومن
، فضبل ً عن تواتر من االضطراباتقابلٌة الؽابات للتضرر 

تؤدي وتوقٌتها من المتوقع أن االضطرابات وشدتها ومدتها 
زٌادة أحمال الوقود، وطول مواسم الحرائق، وحدوث المزٌد من 

المناخ إلى زٌادة نشاط نتٌجة لتؽٌر الظروؾ الجوٌة القاسٌة 
   2oo6 (Mortsch, )الؽابات الحرائق فً 



وتؤدي التؽٌرات المناخٌة أٌضا ً إلى تؽٌر دٌنامٌكٌة    
اضطرابات الؽابات الناجمة عن اآلفات الحشرٌة ومسببات 

األمراض المتوطنة، كما تؤدي كذلك إلى تسهٌل دخول 
وباإلضافة إلى اآلثار المباشرة  .الدخٌلةوانتشار األنواع 

لتؽٌر المناخ على األشجار والنظم البٌئٌة للؽابات ٌمكن أن 
ٌكون لمثل هذه التؽٌرات فً دٌنامٌكٌة االضطرابات آثار 

 .أخرىمدمرة، وأن تزٌد قابلٌة الؽابات للتأثر باضطرابات 
على سبٌل المثال، تسببت عاصفة كبرى فً كانون الثانً 

الى فً اقتبلع األشجار  2007وعاصفة أخرى   2005
وتكسٌرها بفعل الرٌاح فً جنوب السوٌد، وخاصة 

مجموعات أشجار متوسطة وكبٌرة السن مما أدى إلى زٌادة 
 Ips .)األوروبٌة  القلؾخنفساء السٌما  أعداد الحشرات،
typographus.) 

 



عواصؾ شدٌدة فً عدة بلدان أخرى فً أٌضاً وقد حدثت 

هكتار من   12000حٌث تضرر أوروبا بما فٌها سلوفاكٌا 

الوطنٌة من العاصفة التً وقعت  تاتراالؽابات فً حدٌقة 

 .القلؾحاد لخنفساء تفش أدى إلى حدوث مما   2004فً

 وتزٌد هذه التفاعبلت من صعوبة التنبؤ باآلثار المستقبلٌة

 الضطرابات الؽابات الناجمة عن تؽٌر المناخ



ركزت البٌانات التً تم جمعها ألؼراض التقٌٌم العالمً لحالة 

عن صحة الؽابات وحٌوٌتها  2010لعام  الحرجٌةالموارد 

على الفئات القابلة للقٌاس الكمً التالٌة، والتً سجلت 

 :وحجمهاوقوعها من البلدان العدٌد 

 .كبٌرالؽابات المتضررة من الحشرات بشكل مساحة -

 .كبٌرالؽابات المتأثرة باألمراض بشكل مساحة -

وتنقسم إلى ؼابات، وأراض )المحترقة الؽابات مساحة -

 (وأراض أخرىأخرى،  حرجٌة

وتنقسم إلى الحرائق التً تؤثر على )الؽابات عدد حرائق  -

 (.األخرى واألراضً األخرى الحرجٌةالؽابات واألراضى 

 



 .لهاحرائق الؽابات إلى الحرائق المخطط نسبة -

الؽابات التً تتأثر بشكل كبٌر بالعوامل الحٌوٌة مساحة -
، والرعً واألضرار الحٌوانات البرٌةرعً مثل )األخرى

 (.المادٌة التً ُتحدثها الحٌوانات

الحٌوٌة الؽابات التً تتأثر بشكل كبٌر بالعوامل ؼٌر مساحة -
والجلٌد والفٌضانات والرٌاح والثلوج مثل تلوث الهواء )

 (.التسونامًوالعواصؾ االستوائٌة والجفاؾ وموجات مد 

الؽازٌة مساحة الؽابات التً تتأثر بشكل كبٌر باألنواع  -
 (.األنواع الخشبٌة فقط)



 تغيش المناخ وآفات الغابات

وخاصة ارتفاع درجات الحرارة  —المناخٌة إن التؽٌرات 

ومستوٌات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون فً الؽبلؾ الجوي، 

فً هطول األمطار وتواتر األحداث عن التؽٌرات فضبلً 

لها تأثٌرات ملحوظة على  —وشدتها المناخٌة القاسٌة 

ومن المتوقع أن  .الؽاباتقطاع العالم وعلى الؽابات فً 

ٌؤدي تؽٌر المناخ إلى زٌادة احتمال انتشار اآلفات فً 

اآلفات المتوطنة شدة تأثٌرات مواقع جدٌدة، وكذلك زٌادة 

وٌنشأ ذلك على األرجح بسبب عاملٌن مترابطٌن  .والدخٌلة

 العوائلاآلفات واألشجار ٌؤثران على التفاعبلت بٌن 



لتنتشر مبلئمة من المرجح أن تجد اآلفات ظروفا ً مناخٌة أكثر 

درجات الحٌاة فً وتنمو بشكل ناجح، أي أنها تبقى على قٌد 

الحرارة القصوى، مثل درجات الحرارة العالٌة فً الصٌؾ، 

حٌاتها إكمال دورة أو المنخفضة فً الشتاء، وتستطٌع 

وهذا ٌنطبق بشكل خاص على اآلفات الموجودة  .الكاملة

الماضً، مناسب،وفً مناخ  بهاعلى حدود المناطق التً 

أدت عوامل مثل انخفاض درجات الحرارة فً فصل الشتاء 

 العوائلونمو األشجار أو عدم التزامن بٌن ظهور اآلفات 

وهناك أدلة على أن  .الحشراتإلى منع التكاثر الناجح لهذه 

ٌؤدي إلى اتساع تتؽٌر،مما النطاقات الطبٌعٌة لآلفات 

ة مساحة الؽابات  كما تمٌل اآلفات  .التفشًألخطار المعرضَّ

خالٌة من األعداء مناطق جدٌدة االنتشار فً أٌضاً إلى 

 .الطبٌعٌة التً عادة ما تبقٌها تحت السٌطرة



أكثر قابلٌة لئلصابة باآلفات  العوائلتصبح أنواع األشجار قد    
جراء الجفاؾ الناجم عن المناخ من " الضؽط"بسبب 

المتزاٌد، ومواسم النمو الممتدة، وزٌادة الحساسٌة الناجمة 
ورجات مثل الفٌضانات )المتطرفة عن األحداث المناخٌة 

 مبلءمةإلى باإلضافة  (.شدة الرٌاحوزٌادة الحرارة القصوى 
المناخ المتزاٌدة، فإن فرصة مصادفة أشجار فً مواقع 

بسبب على االنتشار جدٌدة نتٌجة التجارة المتزاٌدة، والقدرة 
أدت إلى زٌادة حاالت  العوائلالتوافر المتزاٌد لؤلشجار 

 .العالمًالصعٌد توؼل اآلفات الجدٌدة بشكل كبٌر على 
وباإلضافة إلى عوامل الخطر المتزاٌدة هذه، فحقٌقة أن 

من اآلفات الدخٌلة ؼالبا ً ما تنتشر بدون النطاق العادي 
الطبٌعٌة التً تمٌل إلى إبقائها داخل حدود المواطنة األعداء 

 قد تؤثر على شدة التأثٌرات الناجمة عن اآلفات الجدٌدة



على المستوى العالمً، المعلومات المتوافرة عن اآلفات 

، كما أن  متفرقة نسبٌا ًالحشرٌة واألمراض فً الؽابات 

ولم تتمكن العدٌد  .كبٌرةطرق جمع البٌانات تتباٌن بصورة 

واألمراض، كما لم أرقام الحشرات من البلدان من فصل 

تقدم العدٌد من دول الجزر الصؽٌرة والمناطق الؽٌر مستقلة 

هذٌن المتؽٌرٌن، كما كان الوضع فً التقٌٌم معلومات عن 

وكانت التقارٌر  .2005لعام  الحرجٌةالعالمً لحالة الموارد 

 .الواردة من أفرٌقٌا أٌضا ً ضئٌلة



هكتار من الؽابات ملٌون   40التقارٌر إلى أن نحو وتشٌر   

وكانت  .سنوٌاً الحشرات واألمراض تتضرر بدرجة بالؽة من 

مساحة الؽابات المتضررة سنوٌا ً من الحشرات أقل بقلٌل 
المائة من مساحة فً 1,6، وٌمثل ذلك ملٌون هكتار 35من 

 .دولة 94وعددها الؽابات فً البلدان التً قدمت تقارٌر 

وأوروبا آسٌا شمال أفرٌقٌا وأمرٌكا الشمالٌة وشرق أن     

باستثناء االتحاد الروسً قد أبلؽت عن أعلى نسبة من 

الحشرٌة، فً حٌن أن من اآلفات مساحة الؽابات المتضررة 

البلدان ذات الؽابات االستوائٌة الرطبة أبلؽت عن نسبة 

وٌرجع ذلك على  .لدٌهاالؽابات المتضررة من منخفضة جدا ً

الؽابات األرجح إلى التنوع الكبٌر ألنواع األشجار فً 

 .الرطبةاالستوائٌة 



اضطرابات بسبب  بهاكندا عن أكبر مساحة وأبلؽت    

وٌشمل ذلك  .هكتارملٌون  17الحشرات فً بلد واحد وتبلػ 

كبٌرة لنوعٌن من الحشرات المتوطنة فً عام تفٍش حاالت 
 Dendroctonus) ،الجبلٌة الصنوبر خنفساء : 2006

ponderosae  ) ًهكتار من ملٌون  9,2دمرت والت

 (Malacosoma disstria)الؽابات ، وٌرقة خٌمة الؽابات

 .هكتارملٌون  5أصابت والتً     









 Lymantria dispar فشاشة الغجش



 Ips typographusخنفساء اللحاء الصنوبشية 



 Tortrix viridanaفشاشة البلوط األوسوبية الخضشاء 



 Neodiprion sertifer  ربابة البلوط المنشاسية



   Panolis flammea عثة البلوط



 Pityogenes chalcographus القلفخنفساء 



 Bupalus piniariusعثة البلوط  



 Dendrolimus piniعثة البلوط  



  Lymantria monachaعثة الشاهبة



 :الؽاباتأما أمراض 

المعلومات عن األمراض متفرقة، وتمثل البلدان التً ال تزال 

من مجموع فقط %  36قدمت تقارٌر عن هذا المتؽٌر 

ومع ذلك، فقد كان عدد البلدان التً قدمت  .الؽاباتمساحة 

فً التقٌٌم العالمً لحالة الموارد عن األمراض تقارٌر 

من بزٌادة ، 2005من تقٌٌم عام أكبر 2010 لعام  الحرجٌة

وقد أصابت  .2010 فً بلدا 80ً إلى 2005 بلدا ً فً  57

ٌمثل مما ( سنوات5متوسط )ملٌون هكتار3,8األمراض 

فً المائة من إجمالً مساحة الؽابات فً البلدان % 0,3

التقرٌر بلداً خبلل فترة  80التً قدمت تقارٌر والبالػ عددها 

 .2005لعام 



من %  90قدمت شرق آسٌا وأوروبا بٌانات عن أكثر من 
ومع ذلك، كانت المعلومات عن الؽابات فً اإلقلٌم مساحة 

، أو ؼٌر متوفرة ؼائبة األمراض فً كثٌر من البلدان 
فً بلدان أفرٌقٌا وأمرٌكا والسٌما كصفر،  أومسجلة

لم ٌتم اإلببلغ  .الكارٌبًالوسطى والشمالٌة ومنطقة البحر 
عن أٌة بٌانات عن األمراض بالنسبة للوالٌات المتحدة 

  ِذُ هكتار ملٌون 17,4، مقارنة مع هذهالفترةاألمرٌكٌة فً 
ٌُعَزى ذلك  . 2005لعام  الحرجٌةكَرت فً تقٌٌم الموارد  و

تؽٌرات كبٌرة فً تصمٌم مؤشر اضطرابات إلى حدوث 
العرض لتحدٌد الؽابات والذي اشتمل على تؽٌٌر طرٌقة 

نسبة التلؾ بالؽابات التً تسببها حشرات الؽابات ومسببات 
 (Heinz Center, 2008).المتوطنة األمراض ؼٌر 

 .الفترةوبالتالً لم ٌتم تسجٌل البٌانات عن األمراض لهذه 

 



 

عن زٌادة حدوث ( باستثناء االتحاد الروسً)أوروبا أبلؽت 

وأبلػ  .الؽاباتمساحة من % 1,3األمراض والتً أصابت 

هكتار من الؽابات ملٌون  1,1االتحاد الروسً عن إصابة 

مساحة من %  0.2أقل من ما ٌعادل باألمراض، أي 

وفً  .المسببةالؽابات، ولكن لم ٌتم تحدٌد العوامل 

، أبلؽت نٌوزٌلندا فقط عن وجود أمراض فً أقوسٌانٌا

أٌة أمراض فً اإلببلغ عن الؽابات المزروعة، ولم ٌتم 

وفً آسٌا، تم تسجٌل أعلى معدل لحدوث  .األصلٌةالؽابات 

المساحة من %  0.2ٌمثل الصٌن وهذا األمراض فً 

عن اإلجمالٌة للؽابات فً الصٌن، ولم ٌتم تقدٌم أٌة تفاصٌل 

 .المسببةالعوامل 









 Armillaria sppللجزوس  أسميلالسياعفن 



 Cryphonectria parasitica الكستنائيةاللفحة 



 ,.Heterobasidion sppعفن الجزس 



 Melampsora larici-populinaصذأ الحوس 



Mycosphaerella pini, red band needle blight 



Sphaeropsis sapinea, diplodia tip blight 



 Chalara fraxineaالموت القمي 



Gremmeniella sp. 



  ,Melampsora allii-populinaصذأ الحوس 



 االستنتاجات

 .رئٌسٌٌنٌمكن التوصل إلى استنتاجٌن 

حٌن أن اآلفات الحشرٌة واألمراض تؤثر فً العادة على فً 
فإنها تسبب الؽابات عالمٌاً، مساحة من %  o,2أقل من 

فً بعض البلدان، وخاصة فً األقالٌم المعتدلة أضراراً بالؽة 
وكمثال حدٌث على ذلك، خنفساء الصنوبر  .والشمالٌة

توجد والتً  (Dendroctonus ponderosae)الجبلٌة 
هكتار ملٌون 11الشمالٌة، دمرت أكثر من أمرٌكا أصبلً فً 

نهاٌة فً كندا وؼرب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة منذ 
وهً تواصل االنتشار خارج نطاق حدوثها التسعٌنات 

المعتدلة مسبوق الحرارة من التفشً الؽٌر  وٌفاقمالطبٌعً 
 .فً الشتاء



المعلومات المتوافرة حول مساحة الؽابات المتضررة وتبقى   

واألمراض ضعٌفة، وتظل اآلفات الحشرٌة بشكل كبٌر من 

وٌلزم استحداث  .كبٌرطرق جمع البٌانات متنوعة بشكل 

على معلومات حول األمراض بشكل خاص وسائل للحصول 

 .وتحلٌلها



 حشائق الغابات

على الرؼم من أن حرائق الؽابات هً جزء ال ٌتجزأ من 
دٌنامٌكٌة الؽابات فً أوروبا، فقد تؽٌرت اتجاهات وتٌرة 

تم استخراج البٌانات  .مرالسنواتوتأثٌراتها على الحرائق 
البلزمة لهذا التحلٌل من قاعدة بٌانات الحرائق األوروبٌة 

هذه البٌانات األوروبً وحالٌا ً، وتشمل فً نظام المعلومات 
سجبلت منفردة للحرائق مقدمة من كل بلد أوروبً منفردا ً 

 فً بلدا ً 21بٌانات من لحرائق الؽابات تتوافر فً شبكة 
قاعدة البٌانات هذه، على الرؼم من أن الشبكة تتكون من 

بٌانات بٌن تتوفر عنها وٌختلؾ عدد السنوات التً  .بلداً  26
البلدان، مع وجود أطول سلسلة زمنٌة لدول منطقة البحر 

 األبٌض المتوسط



ٌتم تحدٌد تواتر الحرائق عن طرٌق العدد السنوي للحرائق فً 
 وهناك مقٌاس مستمد من وتٌرة الحرائق وهو .مابلد 

فً هذه )للمساحة كثافة الحرائق، والذي ٌقدر بعدد الحرائق 
ونظراً إلى أن معظم الحرائق فً  (.كم مربع 10الحالة 

أوروبا تقع فً منطقة البحر األبٌض المتوسط، ٌتم عرض 
األرقام الواردة عن الحرائق فً منطقة البحر األبٌض 
المتوسط، وبشكل منفصل لبقٌة أوروبا عدد الحرائق 

ومجموع المساحة المحترقة فً منطقة البحر األبٌض 
وٌدل هذا الرقم على اتجاه  .األخٌرةالمتوسط فً العقود 

مائل نحو االنخفاض الطفٌؾ فً عدد الحرائق خبلل 
ومع ذلك، فإن االتجاه السائد فً  .الماضٌةالسنوات 

فالسنوات ذات اآلثار  .واضحا المساحة المحترقة لٌس 
 .آثار طفٌفة للحرائق بهاالشدٌدة للحرائق قرٌبة لسنوات 







 عذد الحشائق في إقليم البحش المتوسظ



 المساحة المحتشقة في االتحاد األوسوبي



 عذد الحشائق في اإلقليم الغيش متوسطي



 المساحة المحتشقة في اإلقليم الغيش متوسطي



 اضطشابات أخشى

، 2010لعام  الحرجٌةألؼراض التقٌٌم العالمً لحالة الموارد 

تشمل االضطرابات األخرى مجموعة من العوامل الحٌوٌة 

(  الخشبٌة)األنواع وؼٌر الحٌوٌة، فضبلً عن انتشار 

وتشتمل االضطرابات الناتجة عن األسباب الحٌوٌة .الؽازٌة

الضرر الناجم عن العوامل الحٌوٌة ؼٌر الحشرات 

، القلؾواألمراض، مثل الرعً فً الحٌاة البرٌة، وإزالة 

ورعً الماشٌة واألضرار المادٌة األخرى التً تتسبب فٌها 

وبشكل عام، فإن المعلومات عن االضطرابات  .الحٌوانات

 وعرضةالتً ُتعزى إلى هذه العوامل تكون متقلبة للؽاٌة 

   .المسببةللتأوٌل بمجموعة واسعة من العوامل 



 األبوسومفً التقارٌر تشمل حٌوانات  التىذكرتوالمشكبلت 
خاصة الفئران )والقوارض والؽزالن  والقنادسوالجمال 

، (األرانب البرٌة واألرانب)والقواعٌات، (والسناجب
 وخاصةآفات)األسطوانٌة والدٌدان  العثباإلضافة إلى 

الحجر النباتً، ودٌدان خشب الصنوبر األسطوانٌة 
.(Bursaphelenchus xylophilus)  ٌمكن أن ٌختلؾ

فً  األبوسومكما لوحظ مع حٌوانات )الثدٌٌات تأثٌر رعً 
 الحرجٌةتقرٌر نٌوزٌلندا للتقٌٌم العالمً لحالة الموارد 

فً المجتمعات النباتٌة، والمجتمعات المحلٌة والنظم ( 2010
البٌئٌة، كما أنه ٌتأثر بمجموعة من العوامل الحٌوٌة وؼٌر 

الحٌوٌة والتى قد تعّرض المجتمعات النباتٌة للتلؾ من 
قد ٌكون للرعً االنتقائً على بعض األنواع  .الرعًجراء 

تأثٌر تدرٌجً على تكوٌن الؽابات، مع اختفاء بعض األنواع 
 من مناطق معٌن



وقد كانت االضطرابات ؼٌر الحٌوٌة، بما فً ذلك األحداث 

المناخٌة مثل العواصؾ والجفاؾ والرٌاح والثلوج والجلٌد 

والفٌضانات، تؤثر دائما ً على النظم البٌئٌة للؽابات، وهً 

د  تعتبر هامة للحفاظ على التنوع الحٌوى وتسهٌل تجدُّ

ومع ذلك تفٌد التقارٌر بأن تؽٌر المناخ العالمً،  .الؽابات

نتٌجة لؤلنشطة البشرٌة أساساً ٌجعل النظم البٌئٌة للؽابات 

للضرر عن طرٌق تؽٌر وتٌرة وشدة وتوقٌت  أكثرعرضة

أحداث الحرائق واألعاصٌر والعواصؾ واالنهٌارات 

والتحوالت فً سبلالت .األرضٌة وتفشى الحشرات األمراض

أنواع اآلفات المرتبطة بالمناخ، والتى ٌعتمد الكثٌر منها 

على الؽابات، ٌمكن أن تزٌد من تفاقم اآلثار الؽٌر حٌوٌة 

 .على صحة الؽابات



 أكثش األنواع الخشبية الغاصية انتشاسا  





 االستنتاجات
كانت المعلومات المتوافرة حول االضطرابات الناجمة عن العوامل 
الحٌوٌة وؼٌر الحٌوٌة بخبلؾ الحشرات واألمراض والحرائق 

بعضها  —العوامل قلٌلة للؽاٌة وكانت تشمل تنوعا ً كبٌرا ً من 
مما ٌجعل تجمٌع هذه البٌانات ومقارنتها  —كبٌرة محلً لدرجة 

وتشمل العوامل الرئٌسٌة . بٌن البلدان واألقالٌم مستحٌل تقرٌبا ً
التً تم اإلببلغ عنها العواصؾ والحٌوانات المنزلٌة والدمار 

وتتسبب  .الفئرانالناتج عن الحٌوانات البرٌة بما فً ذلك 
تأثٌرات األنواع الخشبٌة الؽازٌة على صحة الؽابات وحٌوٌتها 

وخاصة فً دول الجزر الصؽٌرة النامٌة، حٌث  — قلقبلً متزاٌدا ً
واالتفاق الدولً حول ما ٌمثل .األنواع األصلٌة موائلتهدد 

اضطرابا ً، وعلى أفضل السبل إلعداد تقرٌر عنه، من شأنه 
 .أٌضا ً فً عملٌة جمع البٌانات وإعداد التقارٌر أنٌساعد



Acacia spp. including 



Acacia . mangium 



.dealbata Acacia 



Auriculiformis Acacia 



Cyanophylla Acacia 



farnesiana Acacia 



Acacia salicina 



victoriae Acacia 



Ailanthus altissima 



Prosopis   juliflora 



Acer negundo 



Lantana  camara 



Leucaena  leucocephala 



Prunus  serotina 



Robinia pseudoacacia 



Amorpha   fruticosa 



 

 شكراً إلصغائكم


