
 التشكيالت الغابوية في موريتانيا
 

 
الكبرى،  بٌن الصحراء ٌة مورٌتانٌا منطقة انتقالشكلت

 وقد تضافرت. اجنوباإلفرٌقً، الساحل منطقة  و، شماال
 مناظرات والنباتكبٌرا فً ال تنوعا لتكسوهاعدة عوامل 

  الغاباتادةز بسًتمتاالتشكٌالت الغابوٌة ف. طبٌعٌةال
الغابات المصنفة، الغابات الكثٌفة، غابات )
ة المشجر) فاناصالو، (تشتتةم

 ة،يالشجر)هوب  والس،( والشجٌرٌةوالشجرٌة
تنتمً التشكٌالت الغابٌة  فً . ( والعشبٌةوالشجٌرٌة

هآ  3.194.790 و، هكتار بالنسبة للغابات312.800 مساحة تمتد علىو معظمها للدومٌن العمومً،

اإلجمالٌة مساحة ال من % 2,2 و 0,3 وهو ما ٌشكل على التوالً  ؛األخرى اضً المشجرةبالنسبة لألر

ل مث فت،(الشجٌرٌة/شجرٌةب الهو والسالشجٌرٌة/شجرٌةفانا الصال)  األخرى الغابٌة أما التشكٌالت.لبلدل

.  من مساحة البلد% 6,6حوالً 

 

 شّكلةمف األخرى الغابات المدارٌة الجافة، أما األراضً المشجرة مط من ن المورٌتانٌةالغابات
بٌئٌة المناطق المختلف تتوزع بٌن و ،الشجٌرٌة والعشبٌةوب المشجرة هوفانا والسصن الم

. (الساحلٌة شبه الجافةوالجافة )مناخٌة ال
 
 .ضفة نهر السٌنغال جنوب البلدمنطقة  فً اتقع أساسوغٌر الكثٌفة الغابات الكثٌفة و

 المشجرة، بهوالشجٌرٌة والسوة يفانا الشجرصأما ال
 متفرقة الشجٌرٌةب هو أّن السبٌدفً جنوب ووسط البلد، و فتوجد على طول المنطقة الساحلٌة والشجرٌة



 .مناخٌة الجافةٌة الطق الحٌوافً المنوحلٌة افً منطقة الصحراوٌة الس

 
 

 

 
  
 

 الغابات في أرقام
 

 بفضل موقعها الجغرافً بٌن الصحراء الكبرى فً الشمال والمحٌط األطلسً فً الغرب والساحل
وجملٌة مورٌتانٌا تنوع غابوي كبٌر ، ٌتجلى فً  الرطبة المتعددةها فً الجنوب، وبفضل مناطقاإلفرٌقً
.  من األوساط الطبٌعٌة المختلفةهامة جدا

 غابوٌة، حٌث دو جرانعدام بسبب ة تماما، الغابوي الوطنً غٌر معروفلموروثة اوضعً والممسف أنّ 

الٌوم توفر البلد يال و. 1981 سنة لمنجز ٌعود إلى الوحٌد اجردالإّن 

 وقوامها للموارد الغابوٌة، على أي قاعدة بٌانات خرائطٌة ورقمٌة ٌوثق بها عن التوزٌع الجغرافً
.  العامةلتهاحاو
 
تنتمً للدومٌن العمومً،  فإّن أغلب التشكٌالت الغابوٌة على صعٌد شغل األراضً ووضعها العقاري،و

، أي بنسبة تغطٌة قدرها  هكتار9.374.757تمتد على مساحة تصل تقرٌبا و

.  الوطنًتراب من ال% 9,1

من أنواع تكّون وت ، جنوب البلد، فًمناخ ساحلًتحت  معظمهاالغابوٌة تقع فً والمستوطنات 
.  واألنشطة البشرٌة والتضارٌستوزٌعها الجغرافً بالمناخ الحٌويوٌرتبط  .نٌة متنوعة جداوب

 
 توزيع المساحات الغابوية

 0,3 : %  غابات

 2,49 : %  صفانا مشجرة

 1,23 : % شجٌرٌة /صفانا مشجرة

 5,16 : % شجٌرٌة/سهوب مشجرة .
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


