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لسنة االشمالي لشعبية غريان حيت ُجمعت نباتات المنطقة على مدار  النباتي بالجزءتمت دراسة الغطاء 

( رحلة تأكيدية 18وكذلك ) 2007-1-1إلى  2006-1-1( رحلة حقلية في الفترة مابين 66حوالي ) في

ثم ُجففت النباتات الُمجمعة وُصنفت حسب الطرق  ،2007-4-30إلى  2007-1-2في الفترة ما بين

( 387العلمية ثم ُحفظت بمعشبة كلية العلوم جامعة الفاتح ، وكان عدد األنواع التي تم تجميعها  حوالي )

( رتبة  32( فصيلة تضمهم )58( جنساً تحت )260نوعاً نباتياً من النباتات الزهرية البرية تنتمي إلى )

 النسبة الفلقتين. وبدراسة( فصيلة من ذوات 50ئل تابعة لذوات الفلقة الواحدة، و)( فصا8. وكان منها )

هي أكبر فصائل ذوات الفلقة الواحدة،  Poaceae)الفصيلة النجيلية )بين عدد األنواع لكل فصيلة تبين أن 

لدراسة فصائل ذوات الفلقتين، كما تم مقارنة ا أكبرمن  (Asteraceae)الفصيلة المركبة بينما كانت 

الحالية للمنطقة بالدراسات السابقة. وقد شمل هذا البحت وصفاَ مختصراَ للطوائف والفصائل التي تم 

( أنواع نباتية ٌسجلت ألول 5تجميعها في هذه الدراسة، وكذلك وصف دقيق وبناء دوال تصنيفية لعدد )

 تحديد النباتات المتوطنة ( ولم يرد ذكرها في موسوعة النباتات الليبية. كما تمNew recored)مرة 

، باإلضافة لحصر النباتات (Qaiser,M.& El-Gadi,A. 1984) لدراسةوالنادرة في المنطقة وفقاَ 

الطبية و الرعوية في هذه المنطقة، وقد أُلتقطت صور لجميع األنواع النباتية التي ُجمعت باستخدام آلة 

قع،التضاريس،البناء الجيولوجي وكذلك تصوير رقمية ، كما ُوصفت منطقة الدراسة من حيت المو

 .عناصر المناخ التي لها عالقة بالعينات النباتية في بداية هذا البحت

  



  

 

 

Abstract: 

This study has intended to cover the area of the northern part of 

shabiat Garian. In this survey (66) field trips have been conducted 

during Janury 2006 to January 2007. Moreover, (18) field trips 

have been confirmed in January 2007 and April 2007. The 

collected plant species were subjected to the ordinary herbarium 

procedures. As a result, a list of flowering plants in the study area 

have been prepared. A total number of (387) species belong to 

(260) genera, (58) families and (32) orders were recorded Eight 

families belong to Monocotyledons and Fifty families belong to 

Dicotyledons. The analysis of the flora in relation to the total 

number of species and genera belonging to each family revealed 

that the family Poaceae was the largest family in class 

Monocotyledoneae (Liliopsida) while the family Asteraceae is the 

largest family in class Dicotyledoneae (Magnoliopsida).  A 

comparison between the current study and the previous studies 

were conducted, with an addition of a brief description of the orders 

and families surveyd in this study .There were (5) species recorded 

for the first time. Then species were provided with a key and 

detailed description, as well as (6) endemic were determined 

according to the study of Qaser&EL-Gadi (1984), in addition to the 

list of medicinal plant and rare species. Photographs of all species 

collected in this survey were taken by digital camera, and general 

back ground about the study area was out-lined including 

geographical location ,geology, geomorphology, soil & climate 

was prepared.   


