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  أثر الحماية في بعض خصائص الغطاء النباتي

   ليبيا–ضمن مراعي منطقة بئر عياد 
  

  )1( وناصر داوود)1( وروضة الحاج خالد)1(جمال حسن الدعيك

  
  الملخص

 علـى   الغطـاء النبـاتي    ب  كبيـراً   الذي يلحق ضرراً   لرعي الجائر المستمر  ل  المراعي الليبية  تتعرض
  .اإلنتاج الحيوانيى عل ومن ثمالمستوى الكمي والنوعي 
منطقـة محميـة   : قورنت منطقتـان  بعض خصائص الغطاء النباتي الطبيعي      فيلتوضيح أثر الحماية    

    .  وأخرى غير محمية مجاورة لها تتعرض لرعي غير منظم
بمحمية بئر عياد إحدى المحميـات التابعـة للجنـة            2007 و 2006  عامي  خالل ذت هذه الدراسة  نف
غرض إعادة تأهيـل الغطـاء النبـاتي        ، ب 2002سيجت بالكامل سنة    التي  . اعة بليبيا ة العامة للزر  الشعبي

  أحـد بوصـفه  أسلوب الحمايـة  ن  الدراسة أن تبي،بالمنطقة من خالل التطور الطبيعيوتحسينه  الطبيعي  
ة  زيـاد والسـيما   الكميـة  النباتي الطبيعي  بعض خصائص الغطاء   في تؤثر إيجاباً  ،أساليب إدارة المراعي  

 التغطيـة النباتيـة بـالمواقع     متوسـط  وجد أن، إذ الكثافة النباتية  النباتية وزيادة    لتغطيةالنسبة المئوية ل  
 كثافـة   لزيـادة  ويعـود ذلـك    محمية،الغير  في المواقع   % 4.20 لم تتجاوز     في حين  %11.29 حميةالم

 1.58  كانفي حين ،2م/ اً نبات5.81 نحوحمية  إذ بلغ متوسط كثافة النباتات الكلية في المواقع الم  ،النباتات
 نتائج التحليل اإلحصائي التي أشارت إلى وجود فـروق  هؤكدما تمحمية، وهذا الغير  في المواقع   2م/ اًنبات

 من خالل   قُدر على تجانس الغطاء النباتي الذي        ذلك إيجاباً   وانعكس ، لكال المعيارين  معنوية بين المنطقتين  
 تجانـساً   ع النباتات بالمواقع المحمية كان أكثر     أوضحت نتائج الدراسة أن توز     وقد ،تكرار األنواع النباتية  
 Haloxylon نبـات الرمـث    سـيادة  كمـا أوضـحت الدراسـة   ،محميـة الغير وتنوعاً منه بالمواقع 

salicornicum   رعوياً المهمةت بعض النباتات  خاصة في المواقع غير المحمية، وظهر     والمنطقتين،   في 
، مما يؤكد دور الحماية Salvia aegyptiaca وشجرة الغزال Helianthemum ciliatum  الرقيقةمثل

     . في تحسين تركيب الغطاء النباتي
  

بئر عياد، الخصائص الكميـة     ،   التصحر ،   الرعي الجائر  الحماية،: الكلمات المفتاحية 
  .النباتية

  
 .قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، سورية )1(
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Effect of protection on some of the natural 
vegetation properties within the pastures  

of Beir Ayyad – Libya  
  

J. H. Eldaek )1( ; R. Elhaj Khaled(1)  
and N. Daoud(1) 

 

ABSTRACT 
The Libyan pastures have been subjected to continuous overgrazing, which 

inflicts a great deal of damage to the vegetation cover, on both quantitative and 
qualitative levels, as well as to the live-stock production. 

To clarify the effect of protection on some characteristics of the natural 
vegetation cover, two regions have been studied: A protected region and 
another adjacent unprotected region, which is subjected to irregular grazing.  

This study was conducted the 2006 and 2007 seasons the nature reserve of 
Beir Ayyad, one of the nature reserves which is affiliated to the General 
Popular Committee for Agriculture in Libya and which was completely fenced 
in 2002 with the objective of restoring and improving the natural vegetation 
cover in the region through natural development. The study showed that the 
protection manner as one of the range management manners, affected 
positively some quantitative characteristics of the natural vegetation cover, 
particularly increasing the percentage of vegetation cover and plant density. So, 
the average of vegetation cover in the protected regions reaches 11.29% as the 
average was 4,20% in the unprotected regions. This is attributed to an increase 
in the plant density. The average of total plant density in the protected regions 
reached about 5.81% plant/M²; while it was 1.58% plant/M² in the unprotected 
regions. This is confirmed with the results of statistical analysis, which referred 
to the presence of considerable differences between the two regions with regard 
to the two norms. This has reflected positively on the homogeneity of the 
vegetation cover, which was estimated through repeating the same types of 
plant, as the results of the study showed that the distribution of plants has been 
more homogeneous and diverse in the protected regions than in the 
unprotected regions.  

The study has also showed that the dominion of Haloxylon  salicornicum in 
the two regions, particularly in the unprotected regions. Some important plants 
form a grazing point of view; have appeared, such as the Helianthemum 
ciliatum and Salvia aegyptiaca, which confirms the role of protection improving 
the structure of vegetation cover.  

 
Key words: Protection, Overgrazing, desertification, Beir Ayyad 

and vegetarian quantitative characteristics.  

  
)1(  Department of Renewable Natural Resources and the Environment, Faculty of Agriculture, Damascus 

University, Syria.  



 298-283: الصفحات ـ 1 العدد ـ) 29 (المجلد) 2013 (ـ الزراعية للعلوم دمشق جامعة مجلة

  
 

285

  المقدمة.1-1
 تلك األراضي التي تنمو فيها النباتات المستوطنة المؤلفـة مـن           :بأنهاالمراعي  تعرف  

ال و ).1Abo – zant, 200( عريضة األوراق والـشجيرات و  واألعشاب النجيليةالنباتات
ستغالل الزراعي التقليدي لسبب يتعلق بمعدل أمطارها المنخفض         لال  هذه األراضي  تصلح

 وهـي ذات أهميـة   .)Stodort et al., 1975( أو تصريفها السيئ أو تضاريسها الصعبة
  .من مساحة القارات % 80 تغطي أكثر من إذْ إنّهاكبيرة 

 فلـه   ،كونه مصدراً رخيصاً من مصادر األعـالف      ت الغطاء النباتي    تتجاوز استعماال 
قتـصادية  أيضاً دور ال يستهان به في حماية البيئة، أضف إلى ذلك المنافع االجتماعية واال        

ستغالل الجائر للموارد    اال ن إال أ  .الخ... المتعددة والعطرية والغذائية    واالستعماالت الطبية 
 ازدياد الطلـب علـى المنتجـات        ما نتج عنه  ،الرعوية والنمو السكاني والبشري الكبيرين    

  وقـد  . الضغط على الغطاء النباتي الطبيعي      زيادة  األمر الذي أدى إلى    ،النباتية والحيوانية 
 تناقصت معه أشكال الحياة     على الغطاء النباتي كمياً ونوعياً، وكذلك      أثر هذا الضغط     اتسم

المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة،        (البرية المختلفة من حيوانات وزواحف وطيور       
1995.(  

 الخاضعة لمناخ   تتميز المراعي الليبية كغيرها من مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة         
توازن بين طاقتها اإلنتاجية الفعليـة      الم  اعدانحساسية و ال في العالم ب   ض المتوسط البحر األبي 

 الـضغط   ىالطلب على منتجاتها، وقد أد     و ،مناخيةالمعطيات  البيئية و الظروف  بال ةحددالم
إلـى   المتزايد من خالل الحموالت الحيوانية العالية التي تفوق الطاقة اإلنتاجيـة للمرعـى   

  لحـساب  ، الرعوية الجيدة   ذات االستساغة   النباتية تدريجي لألنواع تدهور واضح وتناقص    
 ، الهامـشية   التعديات من خطر زراعة المناطق     كذلكو . الرعوية األنواع قليلة االستساغة    

 كازدياد  ، العديد من الظواهر البيئية األخرى      تسارع إلى ،وصيد األحياء البرية بشكل جائر    
تدهور هذه ية، ومن ثم   قدرتها االمتصاص  وتناقص   ها وفقدان تماسك   التربة معدالت انجراف 

   )2000 ،الدومي(البيئات 
  :الدراسة المرجعية.1-2

غياب اإلدارة الـسليمة  وذلك نتيجة  ،لغطاء النباتي  أهم عوامل تدهور ا     الرعي الجائر من   يعد
 & Duvall)   زيادة الكثافة الظاهرية للتربـة فر الحماية الكافية وتأثيرها فياعدم توللمراعي و

Linnartz, 1967) وتدميرها  المراعي تعريةو(Rakoeza et al., 1985) .دراسـة خلـصت  و 
)1984  (U.S forest service, ريكية إلى أن الرعي الجائر قـد  غرب الواليات المتحدة األمفي

 ثالثة أربـاع   شمل أن التدهور إلى    واستمر أكثر من نصف مساحة المراعي العلفية        قضى على 
  . مساحة المراعي في ذلك الوقت لعدم وجود الحماية الكافيةمجموع
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الحمى في الجزيرة العربية وأثرهـا فـي تحـسين المراعـي       ) 1969دراز،  (وصف  
 وقد أوضـحت المقارنـة التـي        ،وصيانة موارد المياه والتربة في منطقة الشرق األوسط       

 نمـو   فـي جابيـاً   يإأجراها بين مساحات داخل الحمى وأخرى خارجها أن الحماية أثرت           
 ساعد في تدهور الغطاء النباتي       في حين أن إهمال الحمى أو إلغاءه        وكثافته الغطاء النباتي 
ت صيانة المياه والتربة انجراف وتهدم منشآى إلى زيادة حدةاألمر الذي أد.  

 للحفاظ على    قديم  نظام نشأ في الجزيرة العربية قبل اإلسالم      بأنه) 2000داوود،  (ذكر  
  الحمى أقدم سياسة رعوية في العالم،      وربما كان " الحمى"طلق عليه اسم     المراعي أ  استدامة

  على حماية مساحات للتجدد الطبيعي وضمن دورة رعوية، حماية كاملة من الرعـي               يقوم
أن للحمايـة   ) 2004(ت أكـساد،    نبيو لنباتات لكي تنمو وتتكاثر وتنتشر،    إلعطاء فرصة ل  

المرعى في بعض مناطق البادية السورية، كزيـادة التغطيـة           في تحسين حالة     مهماً اًدور
  .   نخفاض مساحات األراضي المتدهورةاالنباتية، وزيادة اإلنتاجية النباتية والرعوية و

 محميـة وأخـرى   دراسة مقارنة بين مناطقفي  )(Danielle et al., 2002الحظ  كما
 وجود تغيرات في تركيب ،ريكيةبالواليات المتحدة األم سنة   65استمرت مدة    ،غير محمية 

  .الغطاء النباتي والتغطية الخضرية والكثافة النباتية واإلنتاجية العلفية
 اً إيجابياً تأثير محدودة مع الرعي الخفيفلمددلحماية إلى أن ل(Thalen, 1974)  وأشار

مراعي الشيح العشبي و Rantherium suaveolensإنتاجية مراعي العرفج   زيادة فيتجلى
فـي    Haloxylon salicornicumومراعـي الرمـث    Artemisia herba- albaاألبيض
 2004 و 2000ين عامي    ب ت الحماية  أد إذْ كذلك األمر في محمية الصرة باألردن     ،  العراق

وارتفعـت اإلنتاجيـة بنـسب       % 62.2 إلى   46.3 من   تية متوسط التغطية النبا   إلى زيادة 
نتاجية العلفيـة سـنة      بلغت اإل  في حين ،  عويةحسب المواقع الر   % 93 و 32راوحت بين   

  ).2004بن منصورة،  ( بالمتوسطهكتار/  وحدة علفية60  2003/2004
، إيكـاردا (دراسة قامت بها  تشير  إذْ    في زيادة التنوع النباتي    اً كبير اًلحماية دور ا تؤدي

ـ   نوعاً 71ف على    تعر جرى أنهفي وادي خناصر باألردن     ) 1998 ـ    اً نباتي ع  فـي المواق
 في حين وجدت في المواقع المحمية، جرى تعرفها من كل األنواع التي      % 75المدروسة،  

فـي مراعـي وادي     ) 1990،  ديري( ويشير   . في المناطق المفتوحة    فقط منها% 32وجد  
 سنة إلى دور الحماية اإليجابي كما ونوعاً على الغطـاء النبـاتي           14العذيب المحمية مدة    

  . الستساغتهاة لألنواع النباتية تبعاً وعلى طبيعة اآللية الحركي
  :أهداف البحث.1-3

 ظـروف المنـاطق الجافـة مقارنـة         ضمن البحث إلى دراسة أثر الحماية        هذا هدفَ
 من خالل    الكمية والنوعية   بعض خصائص الغطاء النباتي الطبيعي     فيالمناطق المفتوحة،   ب

 لألنـواع النباتيـة وتحديـد     النسبية التغطية والكثافة النباتية وتحديد األهمية  راتتغيرصد  
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، المناطق المفتوحة للرعي  ب مقارنة    ظروف الحماية  ضمن السائدة   النباتيةألنواع  ديناميكية ا 
 ية الحالية والكامنة للمراعي    تحديد الطاقة اإلنتاج   بغية الوصول إلى نتائج يمكن من خاللها      

 علـى   والمحافظـة  وتنفيذها المراعي المتدهورة برامج إعادة تأهيل   المساعدة في تخطيط  و
  .استدامة إنتاجها

  :صائصهوخ موقع الدراسةمواصفات  .1-4
وتاريخ بدء الحماية فيهـا هـو   ،  المحميات الطبيعية بليبياإحدى  هيمحمية بئر عياد،   
  تقـع . شرقاً 12 °07ً شماالً وطول    32 °05بين خطي عرض ً    وتقع المحمية    2002عام  

 بين العزيزية    على الطريق الرئيسة   )مال غرب ليبيا  ش( جنوب غرب سهل الجفارة      المحمية
 . شـرقاً   كم عن نالوت   150 ونحو  باتجاه الغرب   كم عن العزيزية   80 نحوونالوت وتبعد   

  .2002 منذ عام سالك شائكةأ مسيجة ب، هكتار2500 نحوتبلغ مساحة المحمية 
  :الظروف المناخية. 1-5

المتوسط المتميز بشتاء ممطر يمتد مـن       األبيض مناخ البحر  تأثير   ضمن  المنطقة  تقع
، والشهر مم) 181.9( لألمطار بالمنطقة  يبلغ المتوسط السنوي.أيارحتى شهر  أيلول  شهر  

   الـصيف  مـم وتنعـدم األمطـار فـي        )33.2(تـشرين أول     شـهر    األكثر هطوالً هو  
ز المنطقة بصيف حـار وجـاف، وأعلـى متوسـط        كما تتمي  ،)ـ آب  ـ تموز  حزيران(

 شهر كـانون  ا الشهر األكثر برودة فهو   أمم  ) 36.8(في شهر آب    لحرارة تكون   لدرجات ا 
 مـدة  خـالل  م ولم تصل درجات الحرارة في المنطقة إلى درجـة التجمـد          )5.1(الثاني  

  ).1جدول ( الدراسة
 للمدة  ممPْ م والهطل mْ م والصغرى Mمتوسط درجات الحرارة الشهرية العظمى ) 1(الجدول 

  .2007 – 1988بين 
الشهور
تشرين   أيلول  العناصرالمناخية

  األول
تشرين 
  الثاني

كانون 
  األول

كانون 
المتوسط   آب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط  الثاني

  السنوي
M  34.0  28.4  24.1  19.2  17.7  19.5  22.0  25.1  29.7  34.0  35.8  36.8  27.2  
m 14.7  11.9  8.8  5.4  5.1  5.9  7.5  9.3  11.8  14.6  15.4  16.3  10.5  
P 8.0  33.2  11.9  25.6  30.0  23.5  24.3  19.3  3.1  0.0  0.0  0.0  181.5  
  ):Q2(المعامل الرطوبي الحراري أو معامل امبرجيه .1-5-1

، حيـث تخـضع     )حسب امبرجيه ( على مفهوم الطوابق البيومناخية المتوسطية       ِاعتُمد
اري وفـق معادلـة      المعامل الرطـوبي الحـر     وحسبمنطقة الدراسة للمناخ المتوسطي،     

  ):1982؛ أبوزخم، 1980نحال،  (اآلتيةامبرجيه 
P   2000  

M²-m² Q2 =  
Q2 :المعامل الرطوبي الحراري.    P :كمية الهطول السنوي بالمليمتر.  
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M :معدل درجة الحرارة العظمى ألحر شهر بالسنة مقدرة بالدرجات المطلقة.  
m :ة مقدرة بالدرجات المطلقةمعدل درجات الحرارة الصغرى ألبرد شهر بالسن.  

  .m وM وQ2وباالستناد إلى قيم 
  :اآلتيةإن قيمة معامل امبرجيه لمنطقة الدراسة تحسب من المعادلة 

181.5         × 2000  
(36.8 + 273.2)² - (5.1 + 273.2)²  

Q2 =  

Q2 = 19.46           m = 5.1 
، نجد أن منطقة الدراسـة      )1مخطط  ( السابقة على مخطط امبرجيه      Q2وبإسقاط قيمة   

  .تتبع إلى الطابق البيومناخي الجاف المعتدل

  
  Q2تبعاً للمعامل امبرجيه ) محمية بئر عياد(االنتماء البيومناخي لمنطقة الدراسة ) 1(مخطط ال
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  : الجفافمدةتحديد .1-5-2
 الجفاف في المنطقة مدة للجفاف لتحديد طول )(Gaussen, 1954اعتمد مفهوم غوسان 

  :إذْ P≤ 2T غوسان الشهر جافاً إذا كان يعد إذْ
T :درجة الحرارة المتوسطة بالدرجة المئوية.  
P :كمية الهطول الشهري بالمليمتر.  

 لذلك تم التوصل إلى المخطـط        ووفقاً ،2007 – 1988 الواقعة بين عامي     للمدةوذلك  
  )ليوم والتاريخبا( الجفاف مدةالمطري الحراري للمنطقة، الذي مكننا من تحديد طول 

 يومـاً  277 في منطقة الدراسة  طول الفترة الجافةبلغتقد ف، P ≤ 2Tبتطبيق المعادلة 
               ). 2مخطط  (كانون األول 15 وحتى شباط 10بدء من 

 عدد من األنواع    )2006الباحث،  (،  )1982يحي وآخرون،   (يسود في المنطقة حسب     
  .)2جدول ( .وغيرها والشيح النباتية المعمرة مثل السدر، الرمث

  
   بعد الحصراألنواع النباتية المعمرة الموجودة بمنطقة الدراسة )2(الجدول 

  الفصيلة  االسم المحلي  االسم العلمي  الشكل النباتي  رقم 
 Fabaceae  الطلح             Acacia  tortillis شجرة  1
 Fabaceae  السنط               Acacia victoria شجرة  2
 Rhamnaceae  السدر                  Ziziphus lotus شجرة  3
 Fabaceae  الرتم                 Retama raetam شجيرة  4
 Asclepiadaceae  الحالب        Periploca  laevigata شجيرة  5
 Chenopodiaceae  الرمث    Haloxylon  salicornicum نجم معمر  6
 Asteraceae  السر   Atractylis  serratuoides نجم معمر  7
 Zygophylliaceae  الحرمل          Peganum harmala نجم معمر  8
 Caryophyllaceae  القجرود  Gymnocarpos decandrum نجم معمر  9

 Asteraceae  الشيح العشبي األبيض  Artemisia  herba – alba نجم معمر  10
 Chenopodiaceae  لالباق  Hammada  schmittiana نجم معمر  11
 Apiaceae  القزاح    Pituranthos  tortuosus  نجم معمر  12
 Lamiaceae  غنزيرة الذئب  Farestia  aegyptiaca عشب معمر  13
 Lamiaceae  الجعدة            Teucrium polium عشب معمر  14
 Poaceae  العذم صغير الزهرة             Stipa  parviflora عشب معمر  15
 Cistaceae  الرقيقة  Helianthemum ciliatum عشب معمر  16
 lamiaceae  شجرة الغزال             Salvia  aegyptiaca عشب معمر  17
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 لمنطقة الدراسة يبين متوسط طول      P≤2Tالمخطط المطري الحراري تبعاً لكوسن      ) 2(مخطط  ال

  )1988-2007(مدة الجفاف بمحمية بئر عياد 
  

  :بحث وطرائقهمواد ال. 2-1
   :ختيار مواقع الدراسة ا.2-1-1

 كأساس الختيـار المواقـع      اآلتية العوامل   حددتبعد القيام بجولة في منطقة الدراسة       
 خمـسة   حـددت تركيب الغطاء النباتي،    ، و درجة التعرية ، و نوع التربة : المدروسة وهي 
بنقاط ثابتة كمواقع   ) هدالشا( خارج المحمية    وخمسة مواقع ) التجربة(محمية  مواقع داخل ال  

ة الكمية الخاصة بالغطاء النباتي بحيث كانت المواقع المختارة متجانسة من ناحيـة             للدراس
    .الغطاء النباتي وطبوغرافية األرض

   :الحقليةالدراسة .2-2
2-2-1.تصرحفظتعم وجالموجودة بالمواقع المختارة  كلّها األنواع النباتيةت وح:   

 االسـم  وسـجل  ، بالمواقع المحددةالموجودةات نباتية من األنواع    عين جمعت وحفظت 
 على هذه األنواع النباتية     جرى تعرف سم العائلة وتاريخ الجمع بعد أن       المحلي والعلمي وا  

 Flora ofفرة مثل اورات المتوفل، واعتماداً على بعض األبمعشبة كلية العلوم جامعة الفاتح
Libya, (1982) .    
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  :ير التغطية النباتيةتقد .2-2-2
 لتقدير التغطية النباتية بكل موقـع       ،)2000(االعتراضي أكساد    طريقة الخط    ِاستُعملت

 ،حدد سابقاً  بمنتصف كل موقع      عمود خرساني  ثُبت حيث   ،من المواقع الداخلية والخارجية   
 بحيـث  اً خطوط اعتراضية، طول كل منها خمسون متر     ةومن نقطة المنتصف أقيمت ثالث    

 النقط  حددت الشريط المتري    بواسطة) 120ْ (واآلخرلزاوية المحصورة بين الخط     نت ا كا
ـ  وهكذا طُ  ،الموجودة على طول هذه الخطوط     كل نوع من األنواع النباتية       ا يشغله يالت قَب 

  :اآلتية التغطية النباتية وفق المعادلة حسبتمع بقية المواقع خالل مواسم الدراسة، ومن ثم 
  100×   عدد النقاط الكلي  =باتية التغطية الن  عدد نقاط وجود النوع

  : تقدير الكثافة النباتية2-2-3
إذ . 2م20= م5×م4) الكـوادرات (لتقدير الكثافة النباتية استُخدمت طريقة المستطيالت       

وزعت ثالثة مستطيالت وضعت في نهاية المقاطع الثالثة من الجهة اليمنى ومـستطيالن             
رى عد أفراد كل نوع من النباتات داخل المستطيالت، ومن ثـم حـسب           بين المقاطع، وج  

وكـذلك  . متوسط الكثافة النباتية لكل نوع نباتي على حدة ولألنواع النباتية جميعها مجتمعة    
الكثافة النباتية النسبية لكل نوع، وهكذا في بقية المواقع األخرى خالل الموسـمين وفـق               

 :المعادلتين
  ²م/ نبات =  المساحة  =الكثافة النباتية   عدد أفراد النوع النباتي

  
  100×   العدد الكلي لألنواع بوحدة المساحة  =الكثافة النسبية      عدد أفراد النوع بوحدة المساحة

   :التردد.2-2-4
 Absence أو غيـاب  Presence التردد من خـالل حـضور   حِسببطريقة المربعات  

  التردد النسبي لكل نـوع      حسب ومنها   ،األنواع النباتية بالمربعات بغض النظر عن عددها      
  :تين التاليتينوفق المعادل

  100×   العدد الكلي للمربعات=   التردد   عدد المربعات التي يتواجد بها النوع
  

  100×   التردد الكلي لألنواع  =التردد النسبي   تردد النوع

   :همية النسبيةاأل .2-2-5
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حساب التغطية النباتية    األهمية النسبية لكل نوع من األنواع النباتية عن طريق           حسبت
 مختلـف هـذه القـيم       جمعت ومن ثم    ،افة النسبية لكل نوع    والكث النسبي، التردد   النسبية،
نوع نباتيـاً    التي تشير إلى مدى سيادة     للنوع لنحصل على األهمية النسبية      3 على   وقُسمت

  :اآلتيةما، وفق المعادلة 
  =األهمية النسبية   الكثافة النسبية+ التردد النسبي + التغطية النسبية 

3  
  :اإلحصائيالتحليل .2-2-6

ختيار الطرف الواحد ،    االتعامل معها على أساس     جرى   النتائج المتحصل عليها و    بوبت
 t (Khazanie(  اإلحـصائي  االختبارِاستُخدمة وللتحقق من فرضية العدم والفرضية البديل

)1979( ،Johne et al., ) 1970.(  
  

  المناقشةالنتائج و
   بعض خصائص الغطاء النباتي كمياً في الحماية تأثير.1 -3
  : الكلية كمياً التغطية النباتية الحماية فيتأثير.3-1-1

ـ        )4و 3 (ينجدولال  في  النتائج المتحصل عليها   تبين ع أن التغطية النباتيـة فـي المواق
 لألنـواع    الكليـة   بلغ متوسط التغطية النباتية    إذ غير المحمية   أعلى منها بالمواقع   المحمية
 غيـر   بـالمواقع % 4.20 لم تتجـاوز     في حين % 11.29  ضمن المواقع المحمية   النباتية

، Danielle et al.,  (2002) نتائجو) 2004(هذا يتوافق مع نتائج بن منصورة  و،المحمية
ثر الحماية في زيادة نسبة ما تغطيه هذه النباتات من سطح التربـة             بصورة جلية أ  وتعكس  

  فـي  يرتها التغطية النباتية أقل بكثير من نظ       التي كانت فيها   غير المحمية مقارنة بالمناطق   
 بتعويض قـيم    إذ إنّه ) 5( جدول    وهذا ما تؤيده نتائج التحليل اإلحصائي      المناطق المحمية، 

) t( أمـا قيمـة   2.02= المحـسوبة  ) t(حصلنا على قيمة     ت ،المتوسطين والتباين التجمعي  
 ومـن ثـم   ،  1.860= فهي) 5+5 (– 2ودرجات حرية   % 95الجدولية عند مستوى ثقة     

 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية رفـضت الفرضـية العـدم وقبلـت          )t( مادامت قيمة 
ـ ين المنطقتين بو فروقاً معنوية بالفرضية البديلة وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن هناك          ود ج

جـائر الـذي    وقد يكون هذا الفرق راجعاً إلى الرعـي ال         تفوق معنوي للمنطقة المحمية،   
  سـيادة   ونالحـظ أن    وخاصة لألنواع الجيدة االستساغة    محميةالغير  تتعرض له المواقع    

  في أغلب المواقع وخاصة غيـر المحميـة  أكثر Hloxylon salicornicum نبات الرمث
  .Atractylis serratuoides رلسقلها تغطية خضرية فهي نباتات اا أ وأم،منها
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  "المحمية" متوسطات بعض خصائص الغطاء النباتي ضمن المواقع) 3(جدول ال

الشكل   رقم
  االسم العلمي  االسم المحلي  النباتي

التغطية 
النباتية 

%  

 التغطية
النباتية 
  %النسبية

الكثافة 
النباتية 

  ²م/نبات

الكثافة 
النباتية 
  %النسبية

التردد   التردد
%النسبي

األهمية 
  النسبية

  Haloxylon salicornicum2.96  26.22  0.60  10.32  38.6820.01  56.55  الرمث  نجم معمر  1
  Helianthemum ciliatum2.12  18.77  0.99  17.04  36.6518.96  54.77  الرقيقة  عشب معمر  2
  Pituranthos tortuosis1.38  12.22  0.12  2.07  8.7  4.50  18.79  القزاح  نجم معمر  3
  Retama raetam0.98  8.68  0.02  0.34  2.0  1.03  10.05  الرتم  شجيرة  4
  Salvia aegyptiaca0.93  8.24  0.91  15.7  28.6314.81  38.75  شجرة الغزال  عشب معمر  5
  Helianthemum hirtum0.70  6.20  0.41  7.06  11.335.86  19.12  الزفزاف  عشب معمر  6
  Hammada schmittina0.64  5.67  0.13  2.24  10.665.52  13.43  الباقل  جم معمرن  7
  Cynodon dactylon0.55  4.87  0.98  16.9  9.31  4.82  26.59    النجيل  عشب معمر  8
  Artemisia herba -alba0.27  2.39  0.02  0.34  1.34  0.69  3.42  الشيح العشبي األبيض  نجم معمر  9

  Stipa retorta0.25  2.21  1.4  24.1  25.3213.10  39.41  البهمة  عشب معمر  10
  Gymnocarpos decandrum0.19  1.68  0.14  2.41  11.335.86  9.95  القجرود  نجم معمر  11
  Acacia victoria0.15  1.33  0.02  0.34  2.0  1.05  2.72  السنط  شجرة  12
  Atractylis serratuloides0.09  0.80  0.04  0.69  4.66  2.41  3.9  السر  نجم معمر  13
  Stipa parviflora0.05  0.44  0.02  0.34  1.33  0.69  1.47   صغير الزهرةالعذم  عشب معمر  14
  Farestia aegyptiaca0.03  0.27  0.00  0.00  0.0  0.00  0.27  غنزيرة الذئب  عشب معمر  15
  Teucrium polium0.00  0.00  0.01  0.17  1.33  0.69  0.86  الجعدة  عشب معمر  16
        11.29  100  5.81  100  193.2100    

  متوسطات بعض خصائص الغطاء النباتي ضمن المواقع غير المحمية) 4(الجدول 

الشكل   رقم
  االسم العلمي  االسم المحلي  النباتي

التغطية 
النباتية 

%  

 التغطية
النباتية 
  %النسبية

الكثافة 
النباتية 

  ²م/نبات

الكثافة 
النباتية 
  %النسبية

التردد   التردد
%النسبي

األهمية 
  النسبية

  Haloxylon salicornicum2.73  65  0.51  32.28  33.9938.35  135.6  الرمث  نجم معمر  1
  Hammada schmittina0.48  11.43  0.08  5.06  6.66  7.51  24.00  الباقل  نجم معمر  2
  Ziziphus lotus     0.4  9.52  0.006  0.38  0.66  0.74  10.64  السدر  شجرة  3
  Salvia aegyptiaca0.24  5.71  0.33  20.89  12.0  13.54  40.14  ة الغزالشجر  عشب معمر  4
  Helianthemum ciliatum0.13  3.09  0.37  23.42  18.0  20.31  46.82  الرقيقة  عشب معمر  5
  Cynodon dactylon0.13  3.09  0.09  5.70  2.67  3.01  11.8  الثيل- النجيل  عشب معمر  6
  Gymnocarpos decandrum0.07  1.67  0.15  9.49  11.3312.78  23.94  القجرود  نجم معمر  7
  Helianthemum hirtum0.01  0.24  0.00  0.0  0.00  0.00  0.24  الزفزاف  عشب معمر  8
  Retama raetam0.01  0.24  0.02  1.27  0.66  0.74  2.25  الرتم  شجيرة  9

  Atractylis serratuloides0.004  0.09  0.01  0.63  0.66  0.74  1.46  السر  نجم معمر  10
  Teucrium polium0.00  0.00  0.006  0.38  0.67  0.76  1.14  الجعدة  عشب معمر  11
  Stipa retorta0.00  0.00  0.006  0.38  0.67  0.76  1.14  البهمة  عشب معمر  12
  Pituranthos tortuosis0.00  0.00  0.006  0.38  0.67  0.76  1.14  القزاح  نجم معمر  13
      4.20  100  1.58  100  88.64100    
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  محميةالغير مقارنة معطيات التغطية النباتية الكلية للمواقع المحمية و) 5(جدول ال
  %محمية الغير ة النباتية بالمواقع التغطي  % بالمواقع المحمية التغطية النباتية  رقم الموقع

1  25  4.32  
2  5.15  3.07  
3  8.87  4.16  
4  8.04  4.34  
5  9.50  5.18  

  N = 5  
X1 = 11.312 

SS1 = 245.2842 

N = 5 
X2 = 4.214 

SS2 =2.27119 

   :     الكلية الكثافة النباتية في الحماية تأثير.3-1-2
 كثافة النباتية أعلى بـالمواقع  ال أن )4 و 3( الجدولين   المتحصل عليها من   النتائج   توضح

ـ      إذْ ، الخارجية  غير المحمية   مقارنةً بالمواقع  المحمية   الكليـة  ة بلغ متوسط الكثافـة النباتي
  الكثافـة النباتيـة  في حين كان متوسـط  ،  ²م/ اً نبات 5.81المحمية   واع النباتية بالمواقع  لألن

تقريباً، وعلى  % 350 الفارق كبير ويقارب     هذا إذاً    في المواقع غير المحمية    ²م/اً نبات 1.58
 وهذا  ،المستوى النوعي فإن أعلى كثافة نباتية تعود لنبات الرمث في المواقع غير المحمية            

  نتـائج اخـتالف الكثافـة   من التدهور قد وصلت مراحل متقدمة هذه المواقع على أن  يدلُّ
) t(ا قيمـة    ، أم 5.00=  المحسوبة   )t( كانت   إذْ) 6جدول  ( أكدتها نتائج التحليل اإلحصائي   

، كبر من الجدوليةأالمحسوبة ) t( قيمة ومن ثم 1.860 % = 95الجدولية عند مستوى ثقة     
 سـتغالل الجـائر    ذلك إلى اال   روق معنوية بين المنطقتين، ويعود    وجود ف  إلى   وهذا يشير 

    .عدم إعطاء فرصة النمو والتكاثر للغطاء النباتيو المحميةغير ناطق للغطاء النباتي بالم
  محميةالغير  الكلية للمواقع المحمية و النباتيةمقارنة معطيات الكثافة) 6(جدول ال

  ية بالمواقع المحميةالكثافة النبات  رقم الموقع
  2م/نبات

  محميةالالكثافة النباتية بالمواقع غير 
  2م/ نبات 

1  8.46  2.03  
2  4.60  0.95  
3  3.90  1.00  
4  6.56  2.40  
5  5.63  1.52  
  

N = 5 
X1 =5.83 

SS1 =12.7276 

N = 5 
X2 = 1.58 

SS2 = 1.6096 

    : إجمالياً الترددفيتأثير الحماية . 3-1-3
 إذْبين المناطق المحمية وغيـر المحميـة،        وغيابها  ات ظهور األنواع    ختلف عدد مر  ا

 متجانـساً،    كان ن توزع النباتات بالمناطق المحمية    أ) 4 و 3(نالحظ من الجدولين السابقين     
وبـذلك نالحـظ   . فر لها الحماية فكان الغطاء النباتي أقل تجانـساً اا المناطق التي لم تتو   أم
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اتي في المراعي المحمية من جراء تطبيق الحماية مدة خمس           في تركيب الغطاء النب    اًتحسن
 ازدادت نسبة األنواع النباتية الجيدة االستساغة والتابعـة للفـصائل، النجيليـة          إذْسنوات،  

Poaeceaeاألجردية ، Cistaceae مثل البهمة Stipa retorta والرقيقة Helianthemum 
ciliatum     ة أو المنعدمة االستساغة التـي تتبـع        على حساب األنواع المنخفضة االستساغ

، على النقيض من ذلك، يتدهور التركيب النباتي Retama raetamفصائل أخرى مثل الرتم
، حيث تنخفض نسبة النجيليات المستساغة وذات القيم الرعوية الجيدة وتزداد نسبة            تدريجياً

ية في المرعـى تحـت      النباتات الغازية غير المستساغة وقليلة األهمية من الناحية الرعو        
  .)1998(وهذا يتوافق مع ما أوردته ايكاردا ) غير المحمي(النظام المفتوح 

  :   األهمية النسبية.3-1-4
 هو النبات السائد في المواقع    و ،سيادة نبات الرمث  ) 4 و 3(يتضح من خالل الجدولين     

أننا نالحظ بالمناطق  من مظاهر التصحر، إال    اً مظهر  يعد  وهنا  غير المحمية،  والسيما كلّها
 لي نبات الرمث مباشرةً في األهمية النـسبية  ت رعوياًالمهمةالمحمية ظهور بعض النباتات  

، وبنسبة قريبة جداً منه مثل نبات الرقيقة وشجرة الغزال وبعض النجيليات مثـل            )السيادة(
دور الحماية   مما يؤكد    ،)3مخطط   ( بالمواقع غير المحمية   اً، الذي لم يكن سائد    نبات البهمة 

في تحسين تركيب الغطاء النباتي، من خالل سيادة بعض األنواع النباتية الجيدة االستساغة             
  . االنقراضوالمحافظة عليها من 

  
  األهمية النسبية لألنواع النباتية بالمواقع المحمية وغير المحمية) 3(المخطط 
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  االستنتاجات والمقترحات
التغطية النباتية الكلية والكثافـة     : اآلتية من العوامل    كٍلم  في قي يجابياً   إ ثر الحماية أكان   .1

 .  وكذلك كان التأثير إيجابياً في التنوع النباتي،النباتية الكلية
لمختلف المجتمعات النباتية فـي المراعـي       ) التعاقب اإليجابي (إن الصعود البيولوجي     .2

       تقترن الحماية بتـدخل     أن   المتدهورة الخاضعة لتأثير مناخ متوسطي بطيء، لذلك البد
اإلنسان عن طريق برامج استزراع األنواع النباتية المناسبة مصحوبة بتطبيق بعـض            

 .تقانات حصاد المياه إلعطاء فرص نجاح أكبر لمثل هذه المشاريع
3. اإليجـابي ( طويلة ليتم التأكد من تأثير الحماية    خالل مدد  من متابعة هذه الدراسة      البد (

 متابعـة التـأثير الكلـي       تجري ومن الضروري أن     ، المناطق النبت في مثل هذه   في  
للحماية وكذلك التأثير النوعي للحماية لالستفادة منها في برامج اختيار األنواع النباتيـة     

 .وتوجيه عملية التعاقب النباتي
 وكذلك مـدة    ،اختيار الحيوان والحمولة الرعوية المناسبة وتحديد فصل الرعي األمثل         .4

 .الرعويةالرعي والدورة 
 ، زمنية قـصيرة   خالل مدة ثر الحماية في المراعي المتوسطية يكون محدوداً إذا كان          أ .5

أن يقترن ذلك بأسلوب إدارة المرعى الذي له الدور األكبـر فـي الحـد مـن                  والبد 
       .  التدهور
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