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بسم اهللا
وجه اهللا سبحانه و تعالى و لخدمة العلم و المعرفة  أبدأ هذا العمل ل



شكر خاص

تجمعت في فكري مفردات و في
قلبي كلمات فيها أجمل المشاعرلساني حروف و في 
و الشكر و العرفان بالجميل إلىترامالتقدير و اإلح

ستاذ الدكتور مصطفى بونشادةاأل
الذي

أشكركو قبل ذلك كان أستاذ و إنسان كان أخ 
من دعم و توجيه وعطاء بالحدود على كل ماقدمته

أشكركنجاز و إنجاح هذه الرسالةجل إمن أ
نك فتحت هذا التخصص الذي كان بمثابة حلم ليأستاذي الكريم أل

إن لك في قوافي شعري ميم لو كنت تدري قيمة معانيها

موهوبي جميلة 



شكر و تقدير
أتقدم بامجل الكلمات و شكرو تقدير وإحرتام لكل من األستاذ الدكتور ناصر جريار 

لهملتفضبنية فريدة وجردايل صوفياتور عادل شاكر جنيب و الدكتورة و أستاذ الدك
.على هذه الرسالةباحلكم 

يولوجيا احليوان ممثلة يف األستاذةيز قسم بيولوجيا وفاكما أشكر إدارة كلية البيولوجي
.دحامنة صليحة و عمرية إمساعني و قامسي خلضر

ستاذ الدكتور خنوف الصديق الذي علمين معىن املسؤوليةو شكر واجلزيل إىل أ
و شكر و تقدير إىل األستاذ الدكتور بوزرزور محنة الذي تعلمت منه حب اللغة العربية 

. و شكر و تقدير إىل األستاذ الدكتور بن حممد عمر الذي شجعين و أعطاين أمل يف العلم
عن مدى شكري و تقديريكما يعجز لساين و قليب و روحي عن التعبري

ين إىل الدكتورة الفاضلة عمرية بن شيخ فطيمة اليت علمتين حفظ القرآنو إمتنا
.النبويةو التجويد و السرية 

ستاذة حكيمي سكينة اليت كانت مبثابة أخيت الشكر العميق من القلب إىل األ
.بيتهااب قلبها و و و صديقيت و أستاذيت و فتحت كل أب

و الشكر الكبري و العميق ال تعرب عنه ال احلروف و ال الكلمات للوالدين 
أمد اهللا يف عمرمها و إىل كل إخويت و أخوايت الذين وقفوا دائما إىل جانيب

. و شددوا من عزمييت و إراديت

.سحنونو عائلة موهوبيأهدي هذا العمل إىل كل من عائلة 
و إىل كل األصدقاء و الصديقات
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رتبة حشرية 29من ةو مكوناملعروفة عامليا لصف احلشرات عدد األنواع ميثل :6ملحق 

جدول يبني التنوع البيولوجي للالفقارية  يف اجلزائر  :7ملحق

توزيعها جدول يبني الرتكيب الكمي الكلي للعائالت و األجناس و األنواع لرتب احلشرية و الرخوية  و: 8ملحق 
على حمطات الدراسة



:ملخص
دراسة هو جرد وحصر خمتلف األنواع احلشرية و الرخوية يف منطقة واد بوسالم اليت تعد منطقة الاهلدف من هذه 

خالل .2013إىل غاية شهر جوان 2012امتد العمل امليداين من شهر جويلية . حمطات)6(اختريت ستة . رطبة
مت حتليل النتائج و معاجلتها ..). كالسيكية، مصائد(اخلرجات امليدانية مت استعمال عدة طرق جلرد احليوانات 

نوعا من صف احلشرات 336أظهرت دراسة الرتكيب الكمي و النوعي وجود . بعدة مؤشرات بيئية و طرق حتليلية
. أكثر الرتب وفرة هي غمديات األجنحة.نس ج261عائلة و 105رتبة و  14و بطنيات القدم تنتمي إىل 
مت حساب . نوع مقارنة باحملطات األخرى288جنس و 231عائلة و 95بــ6سجلنا أعلى وفرة يف احملطة
تمع ) Jaccard…، التنوع ، التوازن ، Simpson(املؤشرات البيئية و البيولوجية  حيث مسحت لنا بتقييم بنية ا

أوضحت الدراسة وجود تغريات شهرية يف تواجد األنواع إذ سجل أعلى تواجد يف شهر .احليواين يف كل حمطة 
مت حتليل البيانات اإلحصائية  باستعمال . نوع من احلشرات و الرخويات يف احملطة السادسة279جوان و بلغت 

ئية املتحكمة يف توزيع حيث ممكننا من حتديد العوامل البي)AFC(الربنامج املعلومايت للتحليل العاملي للتناسب 
. حشرية/األنواع يف احملطات و بينت النتائج وجود ثالث جمموعات بيئية

.جرد، التنوع البيولوجي، املناطق الرطبة، منطقة واد بوسالم، حشرات و الرخويات، اجلزائر: الكلمات المفتاحية



Résumé:

L'objectif de cette étude consiste à inventorier  les insectes et de mollusques présents dans

différents milieux de la vallée d’Oued Boussellam  qui est considérée comme une zone

humide. Les sorties sur le terrain ont été effectuées du mois de juillet 2012 jusqu’au mois de

juin 2013. 6 stations différentes ont été choisies pour faire cette étude. Plusieurs méthodes et

techniques d’inventaire ont été combinées pour  la récolte des animaux (classiques,

piégeage…). Les résultats ont été analysés et traités par plusieurs indices écologiques et

méthodes d’analyses.  L'étude de  la composition qualitative et quantitative  a révélé la

présence de 336 espèces d'insectes et gastéropodes  réparties sur 14 ordres, 105 familles et

261 genres. La classe des insectes est la plus diversifiée. Le nombre d’espèces le plus élevé

est celui de l’ordre des Coléoptères. La station 6 est  la plus riche en espèces par rapport aux

autres stations (288 espèces réparties sur 231 genres et 95 familles). L'étude a montré des

variations mensuelles. La richesse faunistique la plus élevée est notée durant le mois de juin

où 279 espèces d’insectes et de  gastéropodes sont  enregistrées uniquement au niveau de la

station 6. L’utilisation des indices écologiques (Simpson, Diversité, Equitabilité, Jaccard..)

nous a permis de juger de la situation écologique du peuplement d’animaux étudié au niveau

de chaque station. L’analyse factorielle des correspondances et la classification hiérarchique

ascendante ont dégagés 3 principaux groupes d’insectes/stations.

Mots-clés: Inventaire, Biodiversité, zones humides, vallée Boussellam, insectes et

gastéropodes,  Algérie.



Abstract:

The main objective of this study Inventory of inventory the insects and the mollusks presented

in different environments of Oued Boussellam valley which is considered as Wetlands. The

visits to the area were from July 2012 to June 2013. 6 different stations were chosen to make

this study. Lot of methods and techniques for listing were combined of gathering animals

(classical, trapping ….). The results were analysed and treated by many ecological indexes

and analytical methods. The study of the qualitative and quantitative composition revealed the

presence of 336 species of insects and gastropods devided into 14 orders, 105 families and

261 genres. The insects category is the most diversed. The most increased number of species

is that of coleoptera. The 6th station is the richest with species compared with other stations

(288 species devided into 231 genres and 95 families). The study shows monthly variations.

the most increased fannistic recheness is remarked during juin when 279 insect and

gastropods  species were registered only in station 6. The use of ecological indexes (Simpson,

diversity, Equitability, Jaccard,..)  Leads us to juger the ecological situation  of the studied

animal settlement in every station. The factorial analyses of hierarchical rising

correspondances and classifications have mentioned 3 principal groups of insects /stations.

Key words: Inventory, biodiversity, wetlands, valley Oued Boussellam, insects and

gastropods, Algeria.
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:مقدمة
إنظمت  اجلزائر إىل . أنظمة بيئية غنية و متنوعة، منها املناطق الرطبة و املياه العذبة و األوديةدبوجو تتميز اجلزائر 

و تعرف . هكتار2,991013موقع رامسار تقدر مبساحة إمجالية بـ50م، و يبلغ حاليا 1984إتفاقية رامسار 
ااملناطق الرطبة حسب إتفاقية رامسار  كل منطقة تتميز بوجود املاء سواء كانت طبيعية أو إصطناعية دائمة بأ

,SCRعذبة أو ماحلة أو أجاج ةأو مؤقت . تشمل األوساط مثل  املستنقعات و الربك و املروج و األودية ،)(2013
.البيئية الغنية بالتنوع البيولوجي سواء التنوع احليواين أو النبايتةتعد املناطق الرطبة من أكثر األنظم

موع الكلي  املتواجدة يف بيئة معينة، و يشمل هذا التنوع ضمن للكائنات احليةيعرف التنوع البيولوجي بأنه ا
يقدم التنوع البيولوجي يف املناطق الرطبة خدمات ذات قيمة بيئية، علمية، .و بني األنواع و النظم البيئيةاألنواع

,MA, 2005b)SCRإقتصادية سياحية  2013 ; Barnaud et Fustec, 2007 و يف ظل التغريات املناخية .);
سيؤثر بالدرجة األوىل على النظم فإن فقدان التنوع البيولوجي املستمر يف املناطق الرطبة .... و املمارسات اإلنسان

.البيئية و خاصة تنوع األنواع

حيث نحتتل احلشرات املرتبة األوىل مإذ ،اليت تعترب من أكرب الشعب تنوعاإن تنوع األنواع و خاصة الالفقاريات
ا  عدد األنواع يف شعبة مفصليات األرجل و ذلك يرجع إىل عدة مميزات منها صغر حجما و قصر دورات حيا

ا على الطريان  كما و حتتل شعبة الرخويات املرتبة الثانية بعد .)George, 2007(وتكيفها يف مجيع البيئات و قدر
.احلشرات

لفقاريات يف خمتلف سات إجتهت حول التنوع البيولوجي لدراو من خالل الدراسات املرجعية وجد أن معظم ال
ا و ذلك لسهولة دراستهاهاأنواعملعرفة البيئات  إال أنه . و تصنيفها و مدي إنتشارها و توزيعها و مسار هجرا

دراسات قليلة حول التنوع البيولوجي لالفقاريات و باخلصوص يف املناطق الرطبة و بصورة خاصة دراسة ت وجد
تصرة على نوع أو نوعني من األنواع معينة من احلشرات و دراسة  رات، و معظم هذه الدراسات كانت مقشاحل

أغلب هذه الدراسات مل تعطي اإلهتمام بدراسة املؤشرات البيئية . عالقتها بالنباتات و املكافحة البيولوجية
و صحة البيئة اليت تعيش فيها، و ألن دراسة لكون هذه املؤشرات تعكس وفرة األنواع و توزيعهاو البيولوجية

جد فقرا كبريا و إن مل يكن التنوع البيولوجي بشكل عام يف اجلزائر قليلة جدا يف املناطق الرطبة بصورة خاصة و 
.، إذ ال توجد إحصائيات حديثة و دقيقة حول التنوع البيولوجي يف املناطق الرطبة يف اجلزائر نادرا 

ن حيث أمهية التنوع البيولوجي يف املناطق الرطبة و قلة الدراسات متت هذه الدراسة يف منطقة و نظرا ملا سبق م
تعترب هذه لحشرات و الرخويات حيث احليوي لواد بوسالم يف اهلضاب العليا السطايفية حول دراسة التنوع

.و إعطاء قيمة لعلم احليوان يف اجلزائر احليوانيةالدراسة األوىل يف املنطقة كمسامهة يف إثراء الثروة 
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:يهدف هذا البحث إىل
توفري أنوع الرتب و العائالت و األنواع احلشرية و الرخوية املتواجدة يف منطقة الدراسة، لخمتلفحصر و جرد

يستند لبوسالمواد منطقة األنواع املوجودة يف املناطق الرطبة و خاصة أساسية حول تنوع قاعدة معلوماتية علمية 
األنواع احلشرية و الرخوية يف املناطق هذه معرفة مدى إنتشار إليها الباحثني مستقبال، كما يهدف البحث إىل 

البيئية و املناخية على هذه األنواع و بالتايل إظهار بعض أنواع احلشرات و الرخويات  و مدى تأثري العوامل الرطبة،
.كمؤشرات حيوية

ا يف العامل يمشلت أمهية التنوع البيولوجمقدمةمثتضمن البحث ملخص يف املناطق الرطبة و الدراسات املتعلقة 
يف اجلزء النظري دراسة فيزيائية للمنطقة و دراسة الغطاء مشلت أمهية البحث وأهدافه، أستعرضو يف اجلزائر كما

مواد ا، و أستعرض يف اجلزء التطبيقي مأمهيتهويالتنوع البيولوجكذلك واملناطق الرطبة النبايت و إعطاء حملة عن 
مثبالدراسة اإلحصائية و البيولوجية و النتائج باإلعتماد على املؤشرات البيئية تضأستعر مث و طرق الدراسة،

اليت خامتة كحوصلة للنتائج و املناقشة أختتم البحث بوضع ، و معهاةمع أهم الدراسات املتوافقمناقشتها
.مت إستعراض املراجع املعتمدة يف الدراسةجات و التوصيات و كذا املقرتحاتااإلستنتأهم تضمنت



الـجـزء النـظـري



ل األولـصـالف

الممیزات العامة 
لمنطقة الدراسة
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:و اإلداريالموقع الجغرافي.1
شرق خط غرينتش، وبني )°06و °05وتوجد بالضبط بني خطي طولشرق اجلزائرتقع منطقة سطيف مشال 

'40(خطي عرض  '35و35° جبل (متتد من جبال بابور مشاال حىت جبال احلضنة .مشال خط اإلستواء)36°
على مساحة ترتبع .),2007Bounechada(و من سهول تاجنانت شرقا حىت سهول برج بوعريريج غربا) بوطالب

من الشمال إىل متتد. )2009، سليماين(للرتاب الوطينساحة اإلمجالية املمن % 0,27مايعادلأي2كلم6504
.كلم60كلم و من الغرب حنو الشرق حبوايل أكثر من 80اجلنوب حبوايل 

:تربة منطقة  واد بوسالموجيومرفولوجي. 2
مل يتعرض واد بوسالم بشكل عام إىل دراسة جيولوجية دقيقة، حيث لوحظ نقص يف املعلومات و املراجع اخلاصة 

جد و حيثالشمايل،واجلنويباحلوضقسميبنياملوجودختالفاإلجند)2007(بوحلبالحسب .ذه املنطقة 
عبارةسفليالزءيف اجلونسبيا،مستقرجيولوجيتاريخعلىداللةمتجانسةتكويناتللحوضالعلوياجلزءيف

.هذه املناطقهلاتعرضتاليتالتشوهاتعلىداللةالتكويناتواأللوانمنفسيفساءعن
:التضاريس.2.1
بعضهماعنأساسيني خمتلفنينيئجز إىلتقسيمهميكنناحيثمتجانسةوحدةبوسالموادحوضيشكلال

.)2007، بوحلبال(اخلصائصجليفالبعض 
:نطاق السهول العليا. 2.1.1

ميز هذا اجلزء تكوينات جيولوجية حديثة تتمثل يف اوة، أهم ما و ميثل القسم األعلى من ااملنبع إىل منطقة مغر 
بإرتفاع يوسفجبلأمههاتضاريس بسيطة خترتقها بعض الكتل اجلبلية املعزولة . الزمن الرابع و امليوبليومان

يف معظم املساحة، شدة ) م1160- م800(مع وجود مرتفعات حمصورة بني م1160بإرتفاع زدميجبلم،1442
.)2009،  سليماين;2007، بوحلبال(نادرةأو %3ا النطاق ضعيفة أقل مناإلحندارات يف هذ

:نطاق التلي. 2. 2.1
يتميز من الناحية اجليولوجية بتنوع يف التكوينات و ميثل القسم األسفل من حمطة مغراوة إىل مصبه بواد الصومام،

جبل (تميز بأشكال متموجة عبارة عن سالسل جبلية ذات إرتفاعات كبرية تضاريس هذا النطاق ت.الليتولوجية
، شدة اإلحندارات )م1705-م250(مع وجود فوارق يف اإلرتفاعات ما بني  ) م1651، جبل تافات م1705موتن 

.)2009،  سليماين;2007، بوحلبال(%12,5كبرية أكرب من 
:التربة. 2.2

املؤثرة يف التنوع البيولوجي للحشرات و الرخويات و توزيعها، كما تعترب بيئة تعترب الرتبة من أهم العوامل 
.  ، كما أن الرتكيب الفيزيائي و الكيميائي للرتبة يؤثر على تواجد احليوانات خاصة الالفقارياتتللحيوانا

الدوملي، اليت الكلس و احلجر غلومريا ونطاق السهول العليا أساسا من الطني و املارن و الكونتتكون الرتبة يف 
تتميز بنفاذية متوسطة، و مع وجود إحندارات ضعيفة أدى إىل تكوين بعض أوساط رطبة مثل برك ومستنقعات 
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، بوحلبال(أما يف النطاق التلي متيز بوجود تناوب بني طبقات الكلسية و املارنية . على ضفاف واد بوسالم
2007(.

:هدروغرافية واد بوسالم.3
تقدروعلى مساحة كلم من املنبع سفوح جبل مغرس إىل مصبه بواد الصومام،160طول واد بوسالميبلغ
.)2007، بوحلبال(م917,3بــ كلم، و متوسط اإلرتفاع 325بـ قدر حميطه و، 2كلم4350بـ 

مييلجنوب،مث- مشالاجتاهيأخذالبدايةعدة تغريات و إجتاهات، ففيبوسالماملسافة يأخذ وادهذهخالل
مارا من غرب عند إلقائه بواد فتيسة،مشال-شرقجنوبإىلغرب مث يغري إجتاههجنوب-شرقمشالإىلقليال

جذريا عند إلتقائه بواد تغريااجتاههمث يغريقرقور،خانقمثلخوانقوأوديةعربالتليةاملنطقةإىلاملناطق السهلية
)2007، بوحلبال(الصومامواديفجنوب غرب، ليصب-شرقإىلقلياليلميغريب-شرقليصبحهوتر،

:من أمهها أوديةخالل هذه التغريات و اإلجتاهات يصب فيه عدة ). 1خريطة (
.، واد املاحلة و واد خليلواد عني تاغروت، واد اخلروةواد فتيسة  واد املاين،

املصدرتوضح املوقع اجلغرايف لواد بوسالم :1خريطة 

.Bentouati et Bouzidi, 2010)يف(Zouaoui, 2003عن
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:دراسة المناخ .4
و تعترب هذه ،و فرتة حياة احلشرات و الرخوياتتؤثر العوامل املناخية بطريقة مباشرة على كل من النمو، اخلصوبة

على إنتشارهذه العوامل كما تؤثر الصفات الثالثة من أهم عوامل قدرة الكائن احلي على البقاء و زيادة تعداده،
و حممد(و على النواحي البيولوجية األخرىالرخويات،و. )Ramade, 1984(وتوزيع احليوانات و احلشرات

).2003الصعيدي، 
و غريها من النسبية، الرياح و الضوء اخية مثل درجة احلرارة و التساقط و الرطوبة نمللذا نلجأ إىل دراسة العوامل ا

كثافة سبة تواجد و فرتة الظهور و كذا  من عامل على نأو أكثرملعرفة مدى تأثري أحد هذه العوامل ،العوامل
:احلشرات و الرخويات يف بيئات خمتلفة، و من أهم هذه العوامل

:الحرارة.1. 4
تتحكم يف حيث،بيئية حياة احلشرات و الرخوياتاليت تؤثر على املناخعواملتعترب درجة احلرارة من أهم 

Sacchi;2000و إبراهيم،الشاذيل(و حسب . )Ramade, 1984(تكاثرها و إنتشارها et Testard, 1971(
أساسية يف معظم الدراسات البيئية للحشراتعتبار بصفة يف اإلاحلرارة لذلك تؤخذو.فإن لكل نوع جماال حراريا

.و الرخويات و الكائنات احلية األخرى) 1994و عبد اهللا،علي(
، هذا اإلختالف سطيفمنطقةالصيف يففصلالشتاء وفصلإن النظام احلراري يبني وجود إختالف كبري بني

)1جدول(.تتناقص درجة احلرارةأي كلما زاد اإلرتفاعتناسب مع اإلرتفاع،يBounechada)1991(حسب 

ملنطقة سطيف دنيا و الشهرية درجة الال، العظمىات احلرارةدرجاتيوضح متوسط:1جدول 
).2012- 2002(مابني سنوات لل

معدل الشهري دیسمبر نوفمبر أكتوبر سیبتمبر أوت جویلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي األشهردرجات الحرارة              

مْ 21,8 10,8 15,1 22,5 27,4 33,8 34,7 30,5 23,7 18,3 15,2 11,0 10,6 العظمىدرجة الحرارة 

مْ 8,1 1,3 4,5 9,8 13,4 17,6 18,0 14,2 9,4 5,8 3,0 0,4 0,3 درجة الحرارة الدنیا

مْ 14,6 6,1 9,8 16,2 20 25,7 26,3 22,3 16,5 12 9,1 5,7 5,4 الوسطىدرجة الحرار 

ْم و أقصى قيمة 5,4شهر جانفي حيث سجلت الشهرية تبلغ أدىن قيمة يف أن درجة احلرارة )1(جدوليبني
و ذلك لسنة ْم 14,6بـمعدل درجة احلرارة اجلافة السنويةقدر و ْم، 26,3شهر جويلية حيث بلغت سجلت يف 

ا 21,8السنوية العظمى، بينما سجل متوسط درجة احلرارة 2002-2012 ْم، ودرجة احلرارة الدنيا اليت بلغ 
يف شهر جويلية و )34,7،33,8(و الدنيا اليت تأخذ قيما العظمى ْم، حيث تتأرجح احلرارة 8,1املتوسط السنوي
. فيفري و مارس علي التوايل،يف الشهر جانفي)0,3،0,4،3(، بينما أوت على التوايل
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ناقصتتجانفي شهرمنفابتداء،سطيفحمطةيفللحرارةالشهريةالتغريات)1(الشكليفاملنحنياتتبني
بدرجاتترتفعمايومارس شهرمنتدرجييا، ورتفاعاإليفتأخذأينفيفريشهرغايةإىلاحلرارةدرجات

.)1لشك(سبتمرب إىل غاية شهر ديسمربشهرمنبتداءإتدرجييو أوت مث تبدأ بتناقص جويليةشهرحىتكبرية
:التساقطات.2. 4

و حسب. (Sacchi et Testard, 1971)و احليوانات تؤثر األمطار سلبا و إجيابا على نشاط احلشرات
)1984(Ramadeإن معدل األمطار املتساقطة تكون غري منتظمة و غري . تؤثر بشكل مباشر على معظم األنواع

.)2جدول(Bounechada)1991(حسب حيث تتناسب مع اإلرتفاعموزعة جيدا

).2012- 2002(ميثل توزيع األمطار املتساقطة بني السنوات :2الجدول

الشھريمعدل دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي األشھرالتساقط 

ملم448,2 43,8 57,9 30,6 30,9 28,6 16,4 21 38,6 61 35,3 40,6 43 كمیة التساقط

درجات احلرارة الشهرية املسجلة يف منطقة سطيف متوسطات توزيعيوضح :1شكل 
.2012-2002مابني يف الفرتة 
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حيث .هناك إختالف كبري يف كمية األمطار املتساقطة بني السنواتأنيظهر )2(عطيات اجلدولممن خالل 
و أقل قيمة سجلت يف شهر جويلية ،ملم61شهر أفريل و كانت حوايليف أكرب كمية للتساقطات سجلت 

. )2شكل(ملم16,4بلغت حيث 
:Gaussenمحنى 

اجلافةالفرتاتباستخراجلنا يسمحاحلراري،املطريباملنحىنيعرفوواألمطاراحلرارةملنحىنبياينمتثيلهو
الذي يعرف الشهر اجلاف بأنه جمموع تساقطاته Gaussenعن  ) 2011(و حسب معلم . الرطبةوالفرتات

. ، أما الشهر الرطب فهو الذي جمموع تساقطاته ضعف درجة احلرارة ساوي أو أقل من ضعف درجة احلرارةي
:حيث

P :معاملGaussen.
T: الوسطىاحلرارةدرجة.

موزعة  حملطة سطيف و الفرتة الرطبة  نالحظ أن الفرتة اجلافة Gaussenلـ  من خالل املخطط املطري احلراري
:كمايلي

الفرتة ، أما الفرتة الرطبة فهي ممثلة يف ستة أشهرر أكتوبر أي ملدة إىل منتصف شهمايمن شهر الفرتة اجلافةمتتد
.)2شكل(إىل شهر ماي أكتوبر متتد من شهر اليت

.)2012- 2002(يف فرتة بني ملنطقة سطيفGaussenاحلراري املطري لــ  املنحىن:2شكل 
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:الرطوبة.3. 4
خاصة بعض اليت تؤثر بدرجة ملحوظة على النواحي احليوية  للرخويات وتعترب الرطوبة من العوامل البيئية الطبيعية 

و هي حتتل املركز الثاين بعد احلرارة من حيث أمهيتها بالنسبة حلياة  .طوبة واحلشرات املائيةر احلشرات احملبة لل
ا الطبيعيةالرخويات و .احلشرات يف بيئا

ا مقدار خبار املاء املوجود يف حيز معني من اهلواءتعرف .(Sacchi et Testard, 1971)الرطوبة النسبية بأ
خبار املاء، نقطة الندى، الرطوبة النسبية، ناقص الرطوبة، و تقدر كمية خبار املاء بقياسها بعدة ظواهر منها ضغط

رتفاع عن سطح البحر و باإل، معينةحرارةدرجة ضمن اء و ترتبط الرطوبة النسبية بكمية خبار امل.الرطوبة املطلقة
.نتشار الغطاء النبايتإو بكثافة و 

.)2013-2012(يوضح نسبة الرطوبة املتوسطة و الدنيا و القصوى خالل فرتة : 3جدول 

معدل المجموع جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة األشھر
الرطوبة   

98,5 % 1182 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 88 الرطوبة 
مىالعظ

13,68% 164 7 18 8 17 21 18 12 28 15 10 4 6
الرطوبة 

الدنیا

61,75% 741 48,43 65,77 64,46 69,07 74,60 75,03 75,64 79,6 66,76 54,47 32,36 35,90 الرطوبة 
المتوسطة

يف شهر أوت الدنيارطوبة نسبة للأقل بينما بلغت ، %79,6يف شهر نوفمرب قيمة متوسط الرطوبة النسبية بلغت
يف بقية األشهر%100لتصل إىل ، يف حني بلغت أعلى قيمة لنسبة الرطوبة العظمى%04لتصل إىل 

).3، شكل 3جدول(

.ملنطقة سطيفلنسبة الرطوبةمنحىن توزيع املتوسطات الشهرية :3شكل 
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.)2012-2002(منحىن السرعة الشهرية املتوسطة  للرياح ملنطقة سطيف : 4شكل 
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متوسط السرعة الریاح 
)سا/كلم(

سرعة الرياح.4. 4
اعلى) 2011(حسب معلمالرياحتعرفوللمناخ املهمةالعناصرمنالرياحتعترب عنناجتةأفقيةهوائيةحركةأ

.ملنخفضةاالضغوطإىلالعليامن الضغوطتنتقلاجلوي،الضغطيفالفارق
.ملسافات طويلةاحلشراتو إنتشار)Ramade, 1984(نشاط احليواناتوتوزيعتلعب الرياح دورا هاما يفو 
تؤدي الرياح إىل نقل أو نشر أعداد كبرية من كما كلما كانت الرياح شديدة كلما قل نشاط احلشرات،ف

احلشرات من مكان إىل آخر هذا يساعد احلشرات سلبيا إذا كان املكان املنقول له غري جيد من الناحية البيئية 
ا األول .)4جدول()2000، إبراهيمالشاذيل و (أو إجيابيا إذا كانت البيئة أفضل من مكا

).2012- 2002(الشهرية بني الفرتة متوسط سرعة الرياح :4جدول

السرعةأماسا،/كلم13,9بـ) 2012- 2002(فرتةبني الللرياحالسنويةالسرعةتوسطمقدر) 4(من خالل جدول 
أما،سا/كلم12,8ـبديسمرب شهريفقيمةأدىنسجلت حيثالسنة،طولعلىمتقاربةفهياملتوسطةالشهرية

).4شكل(سا /كلم15,4ــ بفيفري شهريفتسجيلهافتمقيمةأعلى

المتوسط دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي
األشھر

الریاح

13,9
سا/كلم 12,8 13,4 12,6 13,1 13,8 13,7 14,4 14,0 14,8 14,7 15,4 13,9 متوسط السرعة

سا/كلم
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:الحوصلة المناخية .5
:EMBERGERمخطط الطوابق البيومناخية لـ

احلرارةودرجةاألمطاركميةاملناخات حسببتصنيفلناخاص، يسمحمعاملهوQEMBERGERمعامل
العنصرعتباراإلبعنيأيضا يأخذخاص، و ألنهبيانعلىبيومناخيةأومناخيةنطاقاتإىلالدنياوالقصوى

.النبايت
Bounechada ;1991,(نطقة الدراسةكثري من البحوث منها اخلاصة مبهذا املعامل يفستعملأوقد 

Tedjar, .)2007Benia, 2010 ;، بوحلبال;2003
:التالية يف الصيغة Embergerميكن تلخيص معامل 

:حيث

Q :معاملEmberger

P:448,2 2012-2002(متوسط التساقط للفرتة املمتدة بني ومتثل مبلم.(
M: مْ 273,2+مْ 34,7 (الفرتدرجة حرارة أحر شهر يف متوسط درجات احلرارة القصوى لنفس(.
m:درجة حرارة أبرد شهر يف متوسط درجات احلرارة الدنيا لنفس الفرتة) .)مْ + 273,2مْ 0,3

:        بتطبيق عالقة أمربجي جند 

حيث بلغت قيمة    تبني أن املنطقة تقع يف الطابق البيومناخي نصف اجلاف،Embergerمن خالل معامل
44,82=Q ، خطط املطري احلراري واملو من خالل رسمBagnoulsوGaussen 6تبني أن املدة اجلافة تبلغ حنو

.أشهر من بداية شهر ماي حىت منتصف شهر أكتوبر

22 mM
P200Q






82,44
3,07,34
2,448200Q 22 
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:الغطاء النباتي.6
Typha latifolia،Pinus:ات التاليةنباتاليتكون الغطاء النبايت يف منطقة الدراسة بشكل عام من 

halepensisPopulus alba L،Salix alba،Juncus rigidus،Asphodelus albus،Retama

raetam،Nerium oleander ،Tamarix Africana،Rhamnus،Malva sylvestris ،Mentha

pulegium L،Mentha aquatica L،Matricaria recutita ،Cynodon dactylon،Trifolium repens

L ،Capparis spinosa L،Marrubium vulgare،Artemisia،Papaver rhoeas L،
Carduncellus pinnatus،Plantago coronopu،Urtica dioica،Convolvulus arvensis،

Sonchus olerceus،Thapsia garganica،Inula viscosa.) 1ملحق.(
;1989الصباغ، ;1981عيسى،(:أمههاالتعرف عليها من خالل الكتب اخلاصة بتصنيف النباتات و حيث مت

; Stichmann-Marny et al 2003; Brickell et  Mioulane,2004.(Dreyeret, 2009



الفصل الثاني

لمحة عن المناطق 
الرطبة 
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:إتفاقية رامسار.1
إنعقدت يففاقية عاملية يف جمال البيئة، تإأقدم هياملناطق الرطبةأو إتفاقية احملافظة على تفاقية رامسارإ

، و هي معاهدة للحفاظم1975/ 21/12دخلت حيز التنفيذ يف ، مبدينة رامسار اإليرانيةم1971/  02/ 02
و إستخدام املستدام للمناطق الرطبة و بيئة و موطنا للطيور املائية و نظاما إيكولوجيا ضروري للتنوع البيولوجي، 

إىل رامسار تفاقيةإدف .ملناطق الرطبة يف احلاضر واملستقبلال وقف الزيادة التدرجيية لفقدان وضعت من أج
ختاذها على املستوى الوطينإالرطبة عن طريق إجراءات يتم للمناطقاالستعمال العقالين تشجيع احملافظة و

للعمليات اإليكولوجية األساسيةاملستدامةعن طريق التعاون الدويل من أجل الوصول إىل التنمية أو القومي و
TEEB, 2013يف كل العاملو احلفاظ على احلياة الربية و النباتية و احليوانية ; SCR, 2013)(.

:المناطق الرطبةتعريف.2
ا النظام البيئي أوعذبماءبوجود تتميزكل منطقةهيو)Si Bachir, 1991(تعرف املناطق الرطبة على أ

أوطبيعياأو جاريا،راكداالقريب،يف العمقأوالسطحعلىأو مؤقتةدائمةبصفةامللوحةشديدأوأجاج 
أو/ونباتيةأنواعااملناطقهذهتأويواملائية،والربيةاألوساطبنينتقايل،إأو /وفاصلموضعيف،إصطناعي

أوقات املديف املياه فيها،البحرية اليت ال يتجاوز عمقمبا فيها مناطق املياه أو مؤقتة،دائمةبصفةحيوانية
; SCR, 2013أمتاراملنخفضة، عن ستةاجلزرو TEEB, 2013)(. مت تقدير هذا العمق بالقياس إىل أقصى

.عمق ميكن أن تصل إليه طيور البط أثناء حبثها عن الطعام
:أنواع المناطق الرطبة.3

:)(SCR, 2013حسب إتفاقية رامسار مت حتديد مخسة أنواع رئيسية من املناطق الرطبة 
الصخرية، ئالشواطو هي املناطق الرطبة الساحلية مبا فيها البحريات الساحلية، و:المناطق البحرية.1. 3
.الشعاب املرجانيةو
.املستنقعات املد واجلزر و مستنقعات املاجنروفمبا يف ذلك مناطق الدلتا، و : مصبات األنهار.2. 3
.املناطق الرطبة املتصلة بالبحريات:البحيرات.3. 3
اري املائية: المناطق النهرية.4. 3 ار و ا .و تتمثل يف املناطق الرطبة املمتدة على طول األ
).الرتاب(و تعين املستنقعات و السباخ و أراضي اخلث : المستنقعات.5. 3

و إىل جانب األنواع املذكورة سابقا، توجد مناطق رطبة أخرى إصطناعية من صنع اإلنسان، مثل األحواض 
، واملناطق الزراعية املروية، و املسطحات املاحلة، ، و الربك الزراعية)مثل األمساك و الروبيان(لرتبية األحياء املائية 

.)(SCR, 2013جماري الصرف الصحي و القنوات ةو اخلزانات، احلفر، و مواقع ملعاجل
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:تصنيف المناطق الرطبة.4
ثالثنوعا للمناطق الرطبة تندرج حتت  42أعتمدت إتفاقية رامسار يف تصنيف املناطق الرطبة، و اليت تتضمن 

:فئات و هي
اإلصطناعية من صنع اإلنساناملناطق الرطبة البحرية الساحلية، املناطق الرطبة الداخلية، املناطق الرطبة 

SCR, 2006 )(.
:أهمية المناطق الرطبة.5

تعترب املناطق الرطبة ذات أمهية كبرية إذ تقوم بتقدمي خدمات أساسية من الناحية البيئية و العلمية فهي مصدر 
كما ،  )(SCR, 2007b)مستوى األنواع و مستوى الوراثي و النظم البيئية(للتنوع البيولوجي من كل مستوياته 

......اليت تسهم يف رفاهية اإلنسان و ختفيف الفقرو سياحية، ترفيهيةةقتصادي، ثقايف، و قيمإتعترب مصدر 
MA, 2005a ; Barnaud, et Fustec, 2007; TEEB, 2013)(.

ا املناطق الرطبة هي :و من أهم خدمات اليت تقوم 
:خدمات بيئية.1. 5

) أو برية /مائية و(للنظم املائية و الربية بني األنواع احليوانية الرطبة يف احلفاظ على التوازن البيئي قاملناطتساهم 
و األنواع النباتية املتنوعة، فهي عنصرا أساسيا يف إمتام السلسلة الغذائية، و تعترب أيضا املناطق الرطبة خزان 

ا .أماكن أو موائل طبيعية لكثري من الكائنات احليةأساسي للتنوع البيولوجي احليواين و النبايت إذن فهي كما أ
; TEEB, 2013)املهاجرة تتعترب أماكن للتكاثر و حمطات عبور للطيور و احليوانا MA, 2005a).

: خدمات علمية. 5.2
تعترب ااحليوانات، كمتعترب املناطق الرطبة من أهم املناطق للدراسات العلمية من حيث مراقبة الطيور املهاجرة و 

ةأيضا مؤشرات بيئية لتواجد األنواع و الثراء النوعي و دراسة العالقات بني التنوع البيولوجي و النظم اإليكولوجي
MA, 2005a)(.

: خدمات هدرولوجية.5.3
ار الداخلية تقوم املناطق الرطبة الفيضية و السهول مثل املستنقعات و برك و مروج و حبريات و وديان وأ

تقوم بتخزين و تصفية و حتسني نوعية املياه و ختلص من املواد السامة فهي تعترب :خدمات هيدرولوجية منها
;مصدر من مصادر املياه العذبة   MA, 2005a)TEEB, 2013 .( و ذلك بتصريفها ختفف من الفيضانات و

، و ترفع من إعادة شحن املاء األراضي، و تنظيم تدفقات النهر، بشكل خاص زيادة ثابتةبكيفية منتظمة و
تعمل املناطق الرطبة كاإلسفنجة اليت تتشرب املاء يف املواسم الرطبة و تطلقه أثناء املواسم (التدفقات املنخفضة 

تعمل كحواجز فهي ضي اباملقابل حيدث العكس حيث تعمل كمانع إلعادة شحن املاء من األر ). اجلفاف
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ار على كما حتد املناطق الرطبة  من تآكل و إجنراف الرتبة و ختفيف حدة التعرية . طبيعية ضفاف األ
.)(TEEB, 2013و الوديان بواسطة تثبيت النبات

:تنظيم المناخ األرض. 5.4
دراجات احلرارة مل املناخية مثل تنظيم تساقطات و و إستقرار العوايف تنظيم اتلعب املناطق الرطبة دور 

;و الرطوبة و اليت تعترب عوامل ضرورية للتنوع البيولوجي  MA, 2005a)TEEB, 2013( .و كذلك حجز
حيث تلعب املناطق الرطبة دورين يف ختفيف تأثريات تغري املناخ تنظيم . و إطالق كميات ضخمة من الكربون

DEWHA, 2008)متصاص الفيزيائي لصدمات اإلحتباس احلراري و إغازات  ; MA, 2005a).
:ات الثقافية و سياحية و إقتصاديةالخدم. 5.5

فوائد مجالية و تعليمية و ثقافية و روحية كبرية، كما توفر تشكيال شاسعا من فرص الرتفيه  ةتوفر املناطق الرطب
باإلضافة إىل ذلك فإن ،يف املناطق الداخلية أو املياه املاحلة) هواية الصيد الرتفيهي و اإلستجمامي( و سياحية 

تتعلق باملعتقدات الدينية و الكونية املناطق الرطبة هلا خصائص خاصة بسبب مكانتها يف الرتاث الثقايف فهي
جلمايل و اإلهلام و الفين، حيث تعترب شهود و أدلة على حضارات من القيم الروحية، كما تعترب مصدر او

كما تعترب دخال إقتصاديا لبعض الدول.)(SCR, 2013ماضينا البعيد من خالل بقايا أثرية و رسومات 
.  مثل إستخراج امللح من السبخات وصيد األمساكو مصدر دخل و نشاط اإلنسان

:أسباب فقدان المناطق الرطبة.6
السدود و اخلنادق (ممارسات اإلنسان مثل تنمية البنية التحتية ر و فقد املناطق الرطبة بواسطة مت دفع تدهو 

(TEEB,2013)، و عمليات اإلخالء و الصرف و حتويل األراضي الرطبة، و السحب الزائد)السدية واجلسور

على املياه العذبة تكوينات املياه املرتبطة بالسهول الفيضية من أجل و الري و التوسع يف الزراعة، و أغراض 
ار و البحريات (MA, 2005a).املنزلية  و من املتوقع أن يصبح التحميل الزائد باملواد املغذية خطرا على األ

اليتتسبب يف ظاهرة التحميل املغذياتحواجز الشعب املرجانية اليتو املستنقعات و املناطق الساحلية و 
كذلك محوضة املياه العذبة و النظم تؤدي يف عملية زيادة منو النبات اليت تستهلك األوكسجني من املاء و

) قلة األوكسجني( البيئية األرضية و اإلزدهار الكبري للطحالب السامة و إزالة األوكسجني على نطاق واسع 
يؤدي نتائج إدخال أنواع كما .و إخنفاض يف تقيم اخلدمات مثل املياه العذبة وبعض أنواع املعتمدة على املاء

غازية إىل الغزو البيئة فقد املوائل و تعديلها و تغري جريان املياه و شبكات الغذاء و خلق موائل جديدة غري 
ا بأنواع  جني لألنواع احمللية طبيعية اليت بدورها يتم إستطا دخيلة أخرى و عملية تصفية غري طبيعية للمياه و 

و يف تغري  املوطن البيئي، و كذلك اإلخالل خبطوط سري هجرات األحياء املائي كذلك إدخال األمراض
ا SCBD, 2010a ; MA, 2005aTEEB, 2013(و مسببا مثل الكولريا و التيفويد و الزحار و أمراض . );

اإلسهال و أمراض تنتقل بواسطة عوائل وسطية مثل القواقع املائية أو احلشرات اليت تعيش يف النظم اإليكولوجية 
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املائية ، متضمنة دودة غينيا ، البلهاراسيا و الديدان املعوية و مرض الفيالريا  و محى النهر و مرض النوم 
.)MA, 2005a,d(و احلمى الصفراء 

و يتوقع أن تغري املناخ سيؤدي إىل إرتفاع يف سقوط األمطار على نطاق يزيد عن نصف سطح الكرة األرضية 
مما يلحق أضرارا ملموسة على كثري من النظم البيئية للمناطق الرطبة، خاصة الشعب املرجانية اليت ترتسب 

و نتيجة إرتفاع سطح (SCBD, 2010a)بسبب إرتفاع درجات احلرارة، و كذلك تتأثر املناطق الرطبة الساحلية
البحر و زيادة العواصف و إرتفاع املد و اجلزر و تغريات قوة العواصف و ترددها و التغريات املرتتبة يف جريان 
ار و إنتقال الرواسب مما يؤدي إىل تبعات سلبية على أنواع كائنات املناطق الرطبة خباصة تلك اليت ال  األ

ملوائل املناسبة و باملثل على األنواع املهاجرة اليت تعتمد على نوعيات املناطق الرطبة خالل تستطيع اهلجرة إىل ا
ا يف املاء   .)MA , 2005a;  SCBD , 2010a(دورات حيا

:أهم المناطق الرطبة.7
موقع للمناطق الرطبة يف العامل، تغطي حوايل 2060بإمجايل) عدد األطراف املتعاقدين(دولة 165تضم اإلتفاقية 

.م2013مت إضافتهم لقائمة رامسار للمناطق الرطبة  يف شهر جانفي ) 2مليون كلم1,97(مليون هكتار 197
570و حسب مركز احلفظ العاملي التابع لربنامج األمم املتحدة، فإنه مت تقدير مساحة املناطق الرطبة حبوايل 

حبريات، %02إىل من مساحة سطح األرض، تنقسم %06أي ما يعادل،)2مليون كم5,7(مليون هكتار 
سهول إال أن املساحة اليت تشغلها املناطق %15مستنقعات، و %20فيئات، و %26سباخ، و%30و 

).2ملحق (.(SCR, 2013)الرطبة بالنسبة ملساحة األرض الكلية غري معروفة على وجه التحديد 

:في العالم. 7.1
املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية Ngiri-Tumba-Maindombeتعترب منطقة SCR (2013)حسب 

صغر منطقة رطبة أ، وحتتل املرتبة األوىل من حيث املساحةثالدولية، حيمن أكرب املناطق الرطبة ذات األمهية 
).4و 3ملحق (Ganghwa Maehwamarum Habitat, Rép. de Coréeهي ذات أمهية دولية

:في الجزائر.7.2
ئر غنية باملناطق الرطبة، و هذه البيئات هي أكثر املوارد قيمة من حيث التنوع البيولوجي و اإلنتاجية اجلزا

إكمال دورات واملناطق الرطبة دورا هاما يف العمليات احليوية و احلفاظ على الدورات املائيةو تلعب. الطبيعية
.احلياة بعض األنواع احليوانية و النباتات املائية

يف عهد اإلستعمار و حبثا على األراضي الزراعية جديدة، قام املستعمر بتجفيف العديد من البحريات
كذلك سبخة املاكتة بوالية معسكر ، حبرية حلولة مبتيجة اليت جففت و إختفت متاما، ولو املستنقعات مث

حبرية فتزارة بعنابة و حبرية طونقة بوالية الطارف اليت خضعت لعدة حماوالت لتجفيف هذه املناطق الرطبةو
(MADR-DGF, 2004) .
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يفتفاقيةإنضمت فعليا إىل هذه اإل،م1982ديسمرب11وقعت اجلزائر على إتفاقية رامسار يف
توجود يف م، و اليت1983نوفمرب 4يف جزائرية يف قائمة رامسار رطبةمنطقةأولم، و صنفت 04/03/1984

.هكتار3,160بـ مساحةوبرياأهكتار و2,700طونقا  بـ مساحة:  حبرييتوالية الطارف ، و تتمثل يف 
2012حسب إتفاقية رامسار هكتار2,991,013موقع رامسار و اليت تقدر مبساحة إمجالية بـ50و يبلغ حاليا 

و تعترب حبرية بوحلي املوجودة يف والية أم البواقي من أهم املناطق الرطبة املوجودة يف اجلزائر، و اليت حتتل املرتبة 
األكثر أمهية من ) 10(رطبة عشرة مناطق نييب) 5جدول (.هكتار855,500األوىل من حيث املساحة وتقدر بـ 

.املساحةحيث 
.يبني أهم املناطق الرطبة املوجودة يف اجلزائر من حيث املساحة:5جدول 

الموقع تاريخ التصنيف منطقة المساحة اإلحداثيات
موقع رامسار لبحرية بوحلي 18/12/09 أم البواقي هكتار856 35°45’N 006°48’E

شط الشرقي  02/02/01 سعيدة رهكتا855,500 34º27’N 000º50’E

Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa 04/06/03 اجلزائر هكتار842 36°46’N 003°20’E

Oum Lâagareb 05/06/11 الطارف هكتار729 36°49’N 008°13’E

شطة سيدي سليمان 12/12/04 ورقلة هكتار616 33°17’N 003°45’E

Réserve Naturelle du Lac de Béni-Bélaïd 04/06/03 جيجل هكتار600 36°53’N 006°05’E

شطة ملغري 04/06/03 خنشلةالوادي ، بسكرة ،  هكتار551,500 34°15’N 006°19’E

شطة احلضنة 02/02/01 مسيلة ،  باتنة هكتار362,000 35º18’N 004º40’E

Chott Merrouane et Oued Khrouf 02/02/01 الوادي هكتار337,700 33º55’N 006º10’E

واحة مغرار و تيوت 04/06/03 النعامة هكتار195,500 32°53’N 000°40’E



الثالثالفصل 
البیولوجي لتنوع ا
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:تعريف التنوع البيولوجي.1
يفمبااملصادركلمناحليةالكائناتبنيفيماالتباينبأنهاحليوىالتنوعأوالبيولوجيالتنوعتفاقيةإتعرف
تمعاتو(TEEB, 2010a).املائيةوالبحريةواألرضيةاإليكولوجيةالنظمبينهاأمورمجلةذلك ا

بينهاوفيمااألنواعداخلالتنوعيشملوهذا،)2002، الشاذيل(منهاجزءاالنظمهذهتكوناليتاإليكولوجية
Leveque et Mounoulou, 2008(اإليكولوجيالنظموتنوع ; UNEP, 2007SCBD, 2010a ;(.

:أهمية التنوع البيولوجي.2
هريةوالكائناتاحليواناتوالنباتاتأنواعبنيليساملوجودختالفاإلهوالبيولوجيالتنوع منغريهاوا

مستوىعلىووراثي،تنوعشكليفاألنواع،داخلأيضاوبلفحسب،األرضكوكبعلىاحلياةأشكال
.الطبيعيةالبيئةمعواألخرىمعإحداهااألنواعفيهاتتفاعلاليت( TEEB, 2010a,b)اإليكولوجيةالنظم

:األهمية البيئية.2.1
الكائنات احلية مثل احلشرات و الرخويات و غريها من احليوانات و النباتات بالغذاءتزود النباتات و

بعض احليوانات يف إنبات و املسكن، كما تساهم بعض احلشرات مثل النحل و اخلنافس يف تلقيح األزهار و
واد العضوية فإنه تعمل الكثري البذور، أما من ناحية الدورات الطبيعية مثل تفكيك و حتويل و إعادة تدوير امل

ويتها، كما تقوم بعض ري من الكائنات الدقيقة بكت يا اآلزوت و ديدان األرض اليت تعمل على خصوبة الرتبة و 
تمع احليواين و ذلك بتنقية األنواع املريضة منها، و من ناحية الطبيعة املفرتسات و الطفيليات يف تقليل حجم ا

تنظيم و تقليل التغريات املناخية و اإلحتباس احلراري و هذا بإمتصاصها و طرحها فإن النباتات تساهم يف
و النهار، و تزود املنظومة البيئية مثل املناطق الرطبة اليت متنع الفيضانات و حتكم يف لخالل الليo2و co2لـ

ار و الوديان من الرواسب و إزالة  هطول األمطار حمليا، و احلفاظ على املاء و خصوبة الرتبة كما ختلص األ
MA, 2005b(انات األخرى امللوثات عن طريق الرتشيح و أيضا تعترب مناطق جلوء لكثري من الطيور و احليو  ,c

(SCBD, 2010 a, b ; UNEP, 2007; WRI, 2008 ;.
:األهمية اإلقتصادية .2.2

لإلنساننقديةقيمةهلايكونكثريا مااليتواملباشرةفائدةسواء التنوع النبايت أو احليواين ييوفر التنوع البيولوج
(SCBD, 2010 a,b)و الفواكهاخل....رعيواألعالفوللغذاءهامامصدرايعدالزراعياحليويفالتنوع ،

يوفر النحل العسل و البقر احلليب و اللحم او اخلضار و الزراعة كالقمح و الذرة اليت تعترب مصادر الغذاء، كم
مثل املاء كإنتاج الطاقةكما يستغل اإلنسان املصادر الطبيعة مثل اخلشب و الفحم وو غريها من احليوانات،

و يف بناء املساكن، وتوفر العديد من احليوانات و احلشرات األلبسة لإلنسان منها احلرير ...التدفئة و الكهرباء 
;;UNEP, 2007(و الصوف و الشعر و اجللود TEEB, 2010a,b ; SCBD, 2010 bAsh et al, 2011(.
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:األهمية الطبية.2.3
النباتاتأنواعمنالعديدتعتربو .جيدةبصحةللبقاءالبيولوجيالتنوععلىاإلنسانمن الناحية الطبية يعتمد

يفتستخدمموادعلىاألنواعهذهحتتويوقدالطبية،األحباثيففائدةاألخرى ذاتاحليةالكائناتو
ويعترباملخروطي،احللزونسميفلألملجديدمسكنكتشافإمتاملثال،سبيلفعلىالدوائيةاملستحضرات

ستخداماإليفاملستمرةفعاليتهحيثمناملورفنيعنخيتلفأنهإالاملورفني،منبكثريأقوىهذااألملمسكن
سرطانعالجيففتستخدماهلادئ،منطقة احمليطيفيوشجرةمناملستخرجةباكليتاكسيلمادةأماو.املزمن
العظاملرتققعالجحتتوي علىالقطبيةالدببةأجسادأنيعتقدو.السرطانأنواعمنغريهاواملبايضوالثدي

األدوية هذهأسرارفإناألنواعهذهمثلختفتإفإذاالثاين،النوعمنالسكريمرضوالكلويالفشلو
,UNEP;(نكهاتأوتوابل وصبغاتوجتميليةمستحضراتكموادستخدامهاإيتمكما.معهاختتفيسوف

2007SCBD, 2010 a,b(.
:األهمية الثقافية.2.4

املركزيحيتل املوقعالبيولوجيالتنوعأنمعو.ثيقةومتشابكةبعالقةالبيولوجيالتنوعوالثقايفالتنوعيرتبط
قواعدوحمرماتخاللالبيولوجي منالتنوعيفتؤثراملفاهيم العامليةفإنوالثقافات،األديانمنالعديديف

اواملواردستخدامإكيفيةعلىتأثريهاهلاثقافية البيولوجي والثقافةالتنوعبنيالوثيقةالرابطةتتضحو. إدار
روحيأوديينمغزىمنهلاامبسببأمهيةذاتتعترباليتاملساحاتهيواملقدسة،املواقعيفخاصةبصورة

كارناتاكاواليةيفكوداغومقاطعةيفاملثالسبيلعلىفالتقليدية، واألعرافاملعارفتطبيقخاللمنأو 
HopeaوActinodaphne lawsoniiمثلمهددةمن أشجارهامةبأصنافاملقدسةاحلدائقحتتفظباهلند،

pongaفريدةجمهريةفطرياتموطنهي أيضااحلدائقهذهو(SCBD, 2010a). كما تستخدم رسومات
.احليوانات كرموز ، فعلى سبيل املثال تستخدم على أعالم الدول، و متاثيل و الطوابع و النقودوالنباتات

:األهمية السياحية.2.4
الساحليةاملناطقيفالسياحيستمتعحيث. مهمابيولوجياتنوعاتأوياليتالطبيعيةاملناظرالسياحجتذب

آخرونيذهبو.البحرطيورواحليتانمشاهدةواملرجانيةالشعابواألمساكبنياملياه النظيفةيفبالسباحة
تعتمد.صحيةوسليمةإيكولوجيةنظماتتطلباألنشطةهذهكل.احلياة الربيةملشاهدةالسفاريرحالتيف

للمالميكنو.للزواراملرحوالثقافةوالتعليمالرتفيه ولتوفرياإليكولوجيةالنظمأداءعلىالوطنيةاملتنزهات
تمعالطبيعة وخيدمأنالسياحينفقهالذي عواملمنوغريهاحمميةمناطقتأسيسخاللمنوالثقافةا

تمعات احملليةجتعلأنأيضااملستدامةللسياحةميكنو.اجلذب معارفهاوتقاليدهاعلىباحلفاظتفخرا
او ,UNEP(احملليللتنوع البيولوجياملستدامستخداماإليفيسهمالذياألمرالسياحمعمشاركتهاوفنو

2007TEEB, 2010a,b ; SCBD, 2010a ;(.
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:فقدان التنوع البيولوجيأسباب .3
و الدببةحيوان كبري احلجم مثل احليتانإنقراض عندما نتكلم عن فقدان التنوع البيولوجي فإننا نتكلم عن 

ا،فنتأثر ....و الفيلة  و لكن ال ندرك فقدان العديد من الكائنات احلية صغرية احلجم مثل لفقدا
و املوائل البيئية تتعرض لإلنقراض و اإلختفاء بسرعة كبرية ، األنواعيف الوقت احلاضر بعض ...  .احلشرات

كليفوأنواعثالثةخيتفيساعةكلففي.الطبيعياملعدالتفوق1000مبعامل  نقراضاإلمعدالتوتتزايد
هوذلكيفوالسبب.نوع000 55و000 18بنيماعام، ينقرضكلويفنوعا150إىليصلمايضيعيوم

.البشريةاألنشطة
:و أهم األسباب اليت تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي 

:المناخيةالتغيرات.1. 3
يصبحأناملرجحمنو.البيولوجيالتنوععلىيؤثراملناخيالتغريأنعلىالعلميةاألدلةمنالكثريهنالك
.القرنايةحبلولالبيولوجيالتنوعلفقدانالسائداملباشرالدافعهو، البيئياأللفيةوفقا لتقييماملناخي،التغري
يفتغيرياتاحلياة،دوراتواملوائل،تغيريطريقعنإماالتكيفالبيولوجي إىلالتنوعيضطربالفعلفهو

مساتتطويرأوعاملي نطاقعلىحتدثلألنواعاجلغرايفالتوزيعيفكذلكواهلجرةأمناطواإلزهارمواعيد
.اإليكولوجيةخدمات النظمعلىيؤثرسوفبدوره،هذاو. جديدةجسدية (UNEP, 2007)أدى قد ول

كميات يفزيادةعنهينتجمماالطاقةإلنتاجاحلجريالفحموكالبرتولللوقود األحفورياإلنساناستخدام
األشعةمعدالتنسبةتقليلإىلاجلوي،الغالفإىلاملنبعثةالكربون و الغازات السامة األخرىأكسيدثاين

نتيجةرتفعتإقدو. احلرارةدرجةارتفاععنهينتجالذيو،من الطاقةجزءحجزإىليؤديمماحتت احلمراء،
علىالسطححرارةمتوسطيفمْ 0.74تبلغزيادةالكرة األرضيةحرارةلدرجاتالسنويةاملعدالتالظاهرةهلذه

مستقبالاملتوقعةبالتغيرياتمقارنةمتواضعةهيوالصناعيالعصرقبلمامستوياتإىلنسبةالعامليالصعيد
WTO)عامحبلولمْ 6.4إىل2.4 – UNEP, 2009) فإنهاحلرارة،درجاترتفاعإإىلباإلضافةو. 2100

تأثرياتواجلفافاألمطارهطولمناملتغريةولألمناطتواترااألكثرالقاسيةالطقسألحواللتكونأنيتوقع
;(. البيولوجيالتنوععلىهامة UNEP, 2007SCBD, 2010 a,b(.

:الغازية أو الغريبةأنواعإدخال.2. 3
نقراضهاإيفيتسببممااألصليةاتوالنباتاتاحليوانأنواععلىمدمرةآثارالغازيةالغريبةلألنواعيكونأنميكن

حيةوكائناتةوفطرييةونباتية حيوانأنواعهيالغازيةالغريبةاألنواعو.الطبيعيةالنظم اإليكولوجيةعلىوالتأثري
إنتشاره إىل التنافس بعد تأقلمه و(UNEP, 2007)بسرعةتتكاثرفهيموائلها الطبيعية،خارجتوجددقيقة

علىاحملليةاألنواعتنافسكما. أو اإلفرتاس أو التزاوج أو إصابته باألمراض مع األنواع احمللية أو املتوطنة/و
والسفر النقلخاللمنقصدغريعنأواألمساكتربيةمثلمباشربشكلاألنواعجلبيتمماوغالبا. الغذاء
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تؤدي إىل .(UNEP, 2007)خلإ...أو الرياحاألليفةاحليواناتوجتارةالبيولوجيةواملكافحةالعلميوالبحث
;UNEP, 2007(و تعترب أحد التهديدات الرئيسية يف فقدان التنوع البيولوجي.بأكملهابيئيةنظمتغري 

;SCBD, 2010bAsh et al, 2011(.
:التلوث.3. 3

تسربالنووية وو الزراعية واملنزليةالنفاياتمثل(و النفايات) الفوسفور و النيرتوجني(ميثل التلوث من املغذيات 
ديد مستمر ،)للمبيداتاملفرطستخداماإلوالبحارملياهالنفط و غريها من مصادر التلوث اليت تعترب مصدر 

SCBD, 2010 b(لفقدان التنوع البيولوجي يف النظم الربية و البحرية و املناطق الرطبة  ; UNEP, 2007;

TEEB,2010a,bAsh et al, 2011 ;(.
: األنشطة البشرية.4. 3

حيفرأوالغاباتاإلنسانفعندما يقطعيعترب نشاط اإلنسان السبب الرئيسي يف فقدان التنوع البيولوجي، 
استخداميسيءأوالزراعية،األراضياستخداميسيءالطرق، أويشقأواملدن،يبينأوواملناجم،احملاجر

الكائنات احليةمنالكثريعلىيقضيالذياألمرالزراعيةاألغراضيفاهلرموناتاملخصبات وواملبيدات
ميارس أوةددياجلاألراضييفيقوم بالزراعةأوالرتبة،تلوثواجلوفيةاملياهتلويثإىليؤديوالنافعةوالضارة
البيئيةاملواطنتصبحعندهاو.البيئيةاملواطنبتدمرييقومفإنهاملختلفة،بأشكاهلاالبيئةيلوثأواجلائر،الرعي
تعيشاليتاألنواعبنياحملدودةالبيئيةاملصادرعلىيزيد التنافسووفرة،أقلفيهااملأوىوالغذاءيصبحأصغر

.نفسهاإلنسانمعكذلكوبعضمعاملواطن بعضهاهذهيف (UNEP, التنوعتدهورمما يؤدي إىل (2007
.البيولوجي جبميع مستوياته

:التنوع البيولوجي.4
: في العالم . 1. 4

بلغ عدد األنواع اليت مت . شعبة، و من الصعب تقدير األنواع املوجودة يف العامل35تقسم اململكة احليوانية إىل 
نوع و غري املعروف حوايل         13600000نوع و عدد األنواع املقدرة بـ 180000تعريفها و وصفها حوايل 

,Parizeau)مليون نوع 100–7 و من املعروف أن مفصليات األرجل األكثر ثراء و تنوعا إذ تقدر. (1997
نوع، مث شعبة الرخويات  8007500اململكة احليوانية، و قد قدر عدد أنواع احلشرات أكثر من %75بـ 

( International year of biodiversity, 2012; Alphandery et al, ; 2005 Parizeau, 1997). يبني
.عدد األنوع املقدرة و املعروفة للمجموعات الرئيسية النباتية و احليوانية املوجودة يف العامل)5ملحق (

رتبة حشرية، 29التنوع احليوي لصف احلشرات يف العامل و اليت قسمت إىل فإنDajoz)2006(و حسب 
نوع يف العامل مث رتبة ثنائية 330000بــ حيث جند أكثر ثراء و تنوع يف رتبة غمديات األجنحة حيث قدرت 

.يبني عدد الرتب و األنواع املوجودة يف العامل)6ملحق (األجنحة و حرشفيات األجنحة
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:الجزائر في . 2. 4
و بطول الساحل الذي ميتد من الشرق إىل الغرب من البحر 2كلم2381741ترتبع اجلزائر على مساحة قدرها 

أدى موقعها اجلغرايف و تعدد . كلم2000كلم، و من الشمال إىل اجلنوب بطول 1600األبيض املتوسط قدره 
بدوره أدى إىل التنوع البيولوجي اليت شكل بنية غنية واملناخية و التضاريس إىل التنوع األنظمة البيئية اأقاليمه

:و أهم األنظمة البيئية املوجودة يف اجلزائر . للموائل البيئية مالئمة حلياة احليونات و النباتات
مبا يف (الرطبة لمناطقالنظم اإليكولوجية لالنظم اإليكولوجية اجلزرية والساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية و

النظام النظم اإليكولوجية للغابات، و، و)الرطبة واجلافة(النظم اإليكولوجية اجلبلية ، و)مواقع رامسارذلك
.السهوب، والنظم اإليكولوجية الزراعية والنظم اإليكولوجية الصحراويةااليكولوجي (MATE, 2009)

MATEو حسب مصدر  4953املعروفة تتسجيل جمموع احليوانامتفقد 1995لـ)UNEP(عن(2009)

من الطيور، 378من الزواحف، 70من األمساك 300: نوع من الفقاريات موزعة كالتايل1000صنف منها 
نوع معروف من احلشرات 1900و تقريبا . صنف الكائنات احلية الدقيقة150، ما يقارب تمن الثدييا108

.)7ملحق(غري معروف20نوع من الرخويات معروف و 75غري معروف،  و90و 
:الحفاظ على التنوع البيولوجي. 5

أي احلفاظ على املوارد :املستدمييف السنوات األخرية هنالك جمهود دويل وحملي لتطوير ما يسمى بالتطوير 
طرق أساسية للمحافظة على 3هنالك .ستمرار التطوير واحلياةإالطبيعية لألجيال القادمة ويف نفس الوقت 

:التنوع البيولوجي 
ستخدام مواردها البيولوجية على حنو قابل إلديها وعن البيولوجيولة عن صون التنوع ؤ ضمان أن الدول مس

إنشاء احملميات الطبيعية و احلدائق الوطنية، بغرض احلفاظ على األنظمة البيئية و املواطن الطبيعية، و لإلستمرار 
ص للنمو و احلفاظ على بقائها يف موطنها الطبيعي، مع الرتكيز على احلفاظ على املصادر الوراثية و توفري فر 

ا، كما مينع صيد الطيور ا اخلاصة  سواء أنواع النباتية أو أنواع احليوانية يف بيئتها األصلية دون التغري يف صفا
تكاثر و احملافظة على أعشاشها ومساكنها و جحور و احليوانات املهددة باإلنقراض و النادرة خاصة يف فرتة ال

األخرى باحلفاظ على ت، و أيضا احلفاظ على احليوانات و احلشرات املفرتسة بغرض مراقبة احليواناتاحليوانا
جيب احملافظة على األراضي الرطبة يالسلسلة الغذائية و بالتايل احلفاظ على التوازن البيئي، أما من جانب البيئ

ستنقعات و السبخات و األودية و البحريات اليت تعترب مناطق جلوء لكثري من األنواع الطيور املائية و كذا مثل امل
ا داخل هذه األوساط  األمساك، و الالفقاريات اليت تعيش يف املاء، و بعض األنواع اليت تتم دورات حيا

.ة باإلنقراض من اإلستغالل املفرط أو الرعي اجلائركذلك منع التلوث البيئي، محاية األنواع النباتية املهددو
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:طرق دراسة التنوع البيولوجي .6
إن البحث عن التنوع البيولوجي يف جمال تنوع األنواع هو مرحلة من مراحل مسح و حصر الكائنات احلية يف 

فيها عدة طرق لدراسةمنطقة أو حمطة معينة، حيث تعتمد يف أغلب األحيان عن اخلرجات امليدانية نستعمل 
:و أمهها

:الفقاريات.6.1
و الطيور و الزواحفتتتم عملية املسح و احلصر و تقدير و التعرف على الفقاريات كبرية احلجم مثل الثدييا

رة، املنظار( و الربمائيات باملراقبة امليدانية املباشرة مثل الرؤية املباشرة  ا، أو قد ع، أو متيزها بسما )العني ا أصوا
، أو املراقبة اجلوية )أثار أقدام، الريش، الروث و الفضالت، اجلثث(تكون بواسطة خملفات و اآلثار اليت ترتكها 

حيث يتم تشخيصها و التعرف عليها و تعليمها ) أفخاخ ( باإلعتماد على صيد يف امليدان أوبواسطة الطائرة 
Tanguy)بواسطة خوامت مث إطالق سراحها et Gourdain, 2011; Gourdain et al 2011).

:الالفقاريات.6.2
حبوث ومراجع بعدة طرق اليت ذكرت يف الالفقاريات خاصة منها احلشرات و الرخوياتو جرديتم مجع
;Gillon, 1967(:و أمهها  Martin, 1983 ;،1994علي; Haguet et al, 2002  ;،2003حممد;

George, 2007Nageleisen et bouget, 2009 :وأهم الطرق );

الطرق الكالسكية - أ 

املالحظة البصرية 

اجلمع املباشر 

الشبكات

شبكة احلش

شبكات املائية

شبكة الفرشات املظلة اليابانية

الغربلة

الشافط الفموي
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طرق املطلقة-ب 

Biocénomètre

Cylindre

Sélecteur

طرق املصائد -ج 

املصائد الضوئية

Rothmastedمصيد

Malaiseمصيدة

Robinsonمصيدة

املصائد اجلاذبة

املصائد األلوان اجلاذبة

مصائد الطعوم

مصائد اجلاذبات اجلنسية

املصائد اإلعرتاضية

املصائد اهلوائية

املصائد املائية

املصائد الالصقة 

املصائد األرضية



الجزء التطبیقي 



األولالفصل 
الوسائل و طرق 

الدراسة 
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:الوسائل.1

:وصف المحطات. 1.1
جلمع ،)2خريطة(حمطات خمتلفة 6إختيار ستة منطقة واد بوسالم حيث متعلى طولمت إجراء هذه الدراسة 

وسط مائي، وسط ( حيث متثل هذه احملطات بيئات خمتلفة،حشرات و الرخوياتلالتنوع البيولوجي لوحصر 
.GPSأنظمة حتديد املوقعبواسطة جهازمت حتديد املوقع اجلغرايف لكل حمطة. )أرضي

.Google earthاملصدر توضح موقع احملطات الدراسة املختارة من منطقة واد بوسالم:2خريطة
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).أصلي(املصدر توضح  احملطة األوىل من منطقة واد بوسالم:1صورة 

:المحطة األولى.1.1. 1
.كلم3حوايل الواليةعن مقرتبعد ،جامعة فرحات عباس و البازبني،سطيفتقع هذه احملطة يف مقاطقة والية

.شرقا) °2205'و°2305'(مشاال و )°1136'و°1236'(بني تقع :الموقع الفلكي
.م على مستوى سطح البحر988إىل 998يرتاوح إرتفاعها من:اإلرتفاع

.%2:درجة اإلنحدار

.كلم1,87حوايل :الدراسةمحطة طول 
.متوسطة:سرعة تيار الماء

.سم15قليل العمق حوايل :عمق الواد
:تتميز هذه املنطقة بوجود بعض النباتات التالية: الغطاء النباتي

Typha latifolia،Salix alba،Populus alba L،Juncus rigidus،Malva sylvestris ،Mentha
pulegium L،Mentha aquatica L ،Cyndon dactylon،Trifolium pratense،LSparganium

erectum،Marrubium vulgare ،Centaurea calcitrapa،Urtica dioica،Chamaemelum nobile
،Carduus pycnocephalus،Ceratonia siliqua.
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:الثانيةالمحطة.2. 1.1
.كلم8تقع هذه احملطة قرب منطقة قرية قرنيط ، التابعة لوالية سطيف، تبعد عن احملطة األوىل حوايل 

.شرقا) °2105'(مشاال و )°936'(بني تقع :الموقع الفلكي
. م على مستوى سطح البحر 960- م 956: اإلرتفاع

.%2حوايل : درجة اإلنحدار
.كلم 0,40:الدراسةمحطة طول 

.متوسطة:سرعة تيار الماء
.قليل العمق:عمق الواد

،Salix alba: منهاكثيفتعترب هذه احملطة ذات نشاط رعوي، كما تتميز بوجود غطاء نبايت  :الغطاء النباتي

Ceratonia siliqua،Carduus pycnocephalus،Typha latifolia،Populus alba L،Malva
sylvestris ،Mentha pulegium L،Mentha aquatica L ،Cyndon dactylon،Trifolium pratense

L .Sparganium erectum،Marrubium vulgare ،Centaurea calcitrapa،Urtica dioica،

Laserpitium latifolium.

).أصلي(املصدر توضح  احملطة الثانية من منطقة واد بوسالم:2صورة  
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:المحطة الثالثة.3. 1.1
.شرقاو والية برج بوعريريج غربابني حدود والية سطيف اليت تقععني تاغروتيف منطقة تقع هذه احملطة 
.شرقا) °52,1005'و°49,1005'(مشاال و )°0536'و°0636'(:الموقع الفلكي

.م على مستوى سطح البحر871–م 867: اإلرتفاع
%.1:درجة اإلنحدار

.كلم0,18طول احملطة :الدراسةمحطة طول 
.متوسطة اجلريان:سرعة تيار الماء

.سم36-سم22ترتاوح مابني :عمق الواد
نشاط رعوي وتتميز هذه املنطقة بعدم وجود غطاء نبايت كثيف، كما يسود يف هذه املنطقة: الغطاء النباتي

.احلبوب زراعي مثل زراعة اخلرشف و البطاطا و

).أصلي(املصدر توضح  احملطة الثالثة من منطقة واد بوسالم:3صورة  
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:الرابعةالمحطة .4. 1.1
.كلم 13,60تبعد عن احملطة الثالثة حوايل ،تاغروتعنيالتابعة ملدينة لعواشرية تدعى اتقع هذه احملطة يف منطقة 

.شرقا) °905'و805'(مشاال و )°1136'و°1136'(:الموقع الفلكي
.م على مستوى سطح البحر812م إىل 809ترتاوح إرتفاعها مابني : اإلرتفاع

.%1درجة اإلحندار: درجة اإلنحدار
.كلم1,25طول احملطة تقدر بـــ :الدراسةمحطة طول 

ضعيفة: سرعة تيار الماء
، Typha latifoliaيتكون من األنواع التاليةحيثضعيف،تتميز هذه املنطقة وجود غطاء نبايت :الغطاء النباتي

Mentha aquatica L،Juncus rigidus ،Arundo donax ،املائية، تعترب هذه املنطقة ذات بعض النباتاتو
.نشاط زراعي و رعوي

).أصلي(املصدر توضح  احملطة الرابعة من منطقة واد بوسالم:4صورة
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:المحطة الخامسة.5. 1.1
.لوالية برج بوعريريج الشرقية، و مشالية الغربيةتقع هذه احملطة بني حدود والية سطيف يف اجلهة الشمالية 

.شرقا) °705'(مشاال و )°1236'(:الموقع الفلكي
.م على مستوى سطح البحر795- م 791: اإلرتفاع

.كلم 0,34حوايل :الدراسةمحطة طول 
،Pinus halepensis:نواع التاليةو يتكون من األو جبلي ،يسود هذه املنطقة طابع غايب:الغطاء النباتي
Populus alba،Salix alba ،Asphodelus albu،Retama raetam،Tamarix africana ،Nerium

oleander،Malva sylvestris،Mentha pulegium،Mentha aquatica،Cynodon dactylon،

Capparis spinosa،Marrubium vulgare،Plantago coronopus،Plantago major ،Verbascum

phlomoides،Caucalis daucoides،Thapsia garganica.

).أصلي(املصدر توضح  احملطة اخلامسة من منطقة واد بوسالم:5صورة 
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:المحطة السادسة.6. 1.1
.لوالية برج بوعريريجالشرقية، و مشالية الغربيةيف اجلهة الشمالية حدود والية سطيف مابنيتقع هذه احملطة 
.شرقا) °605'(مشاال و )°1336'(:الموقع الفلكي

.م على مستوى سطح البحر781- م 775: اإلرتفاع
.%2إىل %1درجة اإلحندار ترتاوح مابني : درجة اإلنحدار

.كلم0,62طول املنطقة املختارة حوايل :الدراسةطول محطة 
.ضعيفة: سرعة تيار الماء

احملطة بوجود مستنقعات و برك و مناطق تغمرها املياه طوال السنة، كما تتميز بوجود تتميز هذه :النباتيالغطاء
:و يتكون من األنواع التالية،كثيفغطاء نبايت

Cynodon dactylon ،Trifolium repens L،Capparis spinosa L،Malva sylvestris،Mentha

pulegiu،Mentha aquatica،Capparis spinosa،Marrubium vulgare،Plantago coronopus،
Plantago major،Verbascum phlomoides،Thapsia garganica،Caucalis daucoides.

).أصلي(املصدر توضح  احملطة السادسة من منطقة واد بوسالم:6صورة
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:الدراسةطرق . 2
:فترة أخذ العينات.1. 2

امليدانيةو اخلرجات ،الكالسيكية و املصايد املذكورة سابقاالطرق بعض مت مجع األنواع احلشرية و الرخوية وفق 
خرجة ميدانية و ذلك يف الفرتة الصباحية بني الثامنة صباحا 57مشلتم،2013ــ م2012املنتظمة يف الفرتة بني 

.و احلادية عشر  يف وقت الصيف، و يف فرتة الربيع و اخلريف مابني الفرتة الصباحية و املسائية 
:تقنيات أخذ العينات.2. 2

هذهستخدمتأحيث .واد بوسالم منطقة يتم مجع احلشرات و الرخويات بعدة طرق و من مناطق خمتلفة من 
;احلشراتمجع يفمن عدة باحثني تقنياتال Si Bachir, 1991 ; Bounechada, 1991 ; Benkhelil, 1991)

(Benia, 2010ستعملناها، من بني هذه التقنيات اليت إالرخوياتو:
:وساط األرضيةاأل.1. 2. 2

كما ختتلف أطوارها أو جزء من أطوارها من بيئة هوائية ،خيتلف نشاط و سلوك احلشرات من حشرة إىل أخرى
:إىل بيئة داخل الرتبة، و من بني الطرق اليت إستعملنها يف مجع احلشرات و الرخويات) سطح الرتبة (
: الجمع المباشر. أ

.سطح الرتبةمنباليد من النباتات والرخويات مباشرةاحلجم وشرات كبرية يتم مجع احل

:شبكة الحش. ب
اري املائيةتستخدم هذه الشباك جلمع . احلشرات اليت تتواجد يف احلقل أو على النباتات املوجودة على حواف ا

مبدأ هذه الطريقة هو تستعمل عدة ضربات  متتالية على سطح النباتات، مع مراعاة حركة السري يف احلقل و إجتاه 
).Martin, 1983(الضربات أثناء أخذ العينات ، تؤخذ العينة بطريقة عشوائية من مكان اجلمع 

).أصلي(اجلمع املباشر بواسطة اليد مصدر توضح  :7صورة
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:شاتاشبكة الفر .ج
عبارة عن شبكة مصنوعة من قماش أبيض خفيف من التلو املسامي الشفاف لكي يسهل رؤية احلشرات 

)Martin, 1983;George, 2007(...و الرعاشاتتستعمل شبكة الفراشات يف مجع الفراشات.املصطادة
:المظلة اليابانية. د

عبارة عن قطعة من القماش املتني تقوى من أسفل بقطعتني خشبيتني متعامدين مما يعطي تقعرا بسيطا يساعد هي
تستخدم طريقة الضرب يف جتميع احلشرات املوجودة على األشجار . على جتميع احلشرات املتساقطة عليها

بعصا فرع األغصان بشدة تات و يضرب او النبأتوضع هذه املظلة أسفل الشجريات ،تاتاالنبو الشجريات و
,George(يتم مجع احلشرات باملالقط أو بواسطة شفاط فمويفيتساقط ما عليها من حشرات يف خمتلف أطوارها

2007 ; Martin, 1983 ; Gillon,1967(.

).أصلي(طريقة اجلمع بواسطة شبكة احلش مصدر توضح  :8صورة

.)أصلي(طريقة اجلمع بواسطة املظلة اليابانية مصدر توضح :9صورة
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:األرضيةالمصائد . ھـ
كون اجلزء العلوي يضع هذه املصائد داخل األرض حبيث قطع جزئها العلوي ، تو بالستيكيإناءهي عبارة عن 

غطاء غري حمكم على فتحة املصيدة من أجل منع دخول  ، يستحسن وضع )Martin, 1983(على سطح األرض 
أو إصطناعية الطبيعيةبعض الفواكهاإلناء يوضع بداخل .ر إليهادخول املطاريات و كذلك منعأنواع من الفق

حافظةو مادة مع كمية من املاء و الصابون إلعاقة احلشرات من خروجها،و جلذب العديد من احلشرات،
قة تستعمل يف جتميع احلشرات األرضية اليت تعيش على سطح الرتبة مثل جلديات األجنحة هذه الطري. للتعفن

; Nageleisen et Bouget , 2009(…،و غمديات األجنحة Martin, 1983.(

:المصائد الالصقة. و
صفر، مغطاة  األن  و للااملصيدة الالصقة من لوحة مستطيلة أو مربعة أو أسطوانية من الورق املقوي ذاتتتكون 

رتفاع تات على اإلاتوضع يف وسط النبحتمل هذه اللوحة على حامل من اخلشب أو معدن،، مبادة الصقة
.املطلوب، حيث تعرتض مسرية طريان احلشرات

.)أصلي(طريقة اجلمع بواسطة املصائد الالصقة مصدر توضح :11صورة

.)أصلي(طريقة اجلمع بواسطة املصائد مصدر توضح :10صورة
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):الداخليالجزء( الجمع من التربة . ي
و ضع إطار حديدي أسطواين الشكل ةسم حسب تواجد احلشرات، بطريق5مت أخذ عينات من الرتبة على عمق 

. مث الضغط عليه مث الرفع و التفريغ يف إناء اجلمع
:وساط المائيةاأل.2. 2. 2

ا يف املاء أو جزء من أحد  أطوارها أو أطوارها كلها يف املاء توجد كثري من احلشرات املائية اليت تقضي معظم حيا
:أو تكون ساحبة على سطح املاء، لذا إستعملنا عدة تقنيات يف مجع احلشرات املائية من بينها

:الشبكات المائية. أ
من قماش مسيك مسامي يكون احلامل طويل للوصول ، وهي مصنوعةهذه الشبكة بصغر حجمها و ثقلهاتتميز

، يتسرب املاءثأفقيا حييتم غطس الشبكة إىل قاع جمرى املاء مث سحبها بسرعة إىل السطح .إىل العمق املطلوب
لنا نوع أخر من الشبكات املائية اليدوية يتم غسل الشبكة باملاء إلزالة خملفات املرتسبة يف قاع الشبكة، كما استعم

.عدناملعلى هيئة مغرفة مؤلفة من سلك شبكي مصنوع من 

ا مادة خمدرة كحول أثناء اجلمع  .%70توضع عينات اجلمع يف أكياس بالستيكية أو يف األنابيب زجاجية 
، مع كتابة ترقم هذه األنابيب و األكياس البالستيكية حسب املكان أو املوقع يف احملطة الذي وجدت فيه

مجعها من الرخوية قبلصور فوتوغرافية لألنواع النباتية و احلشرية و يتم التقاط. التاريخ و املكان و الوقت اجلمع
ا  احلشرية و الرخوية ملعرفة التنوع البيولوجي يف عاألنوا اهلدف منها و حماولة مجع أكرب عدد من .األصليمكا

.منطقة الدراسة 

.)أصلي(طريقة اجلمع بواسطة املصائد املائية مصدر توضح :12صورة
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:الدراسة المخبرية.3. 2
الفرز .1. 3. 2

من الرتبة، ، و)القلف و األوراق( يتم فرز و فصل احلشرات و الرخويات بعد جلبها من امليدان، من النباتات 
و املاء و املفصليات األجل األخرى بطريقة مباشرة بإستعمال امللقط، حيث يتم فصلها و تقسيمها إىل جمموعات 

.لتعرف عليهاحسب الرتب 
:طرق التصنيفيةال.2. 3. 2

على أهم و عدسة اليد، مبجهر ثنائي املنظارهافحصلألنواع احلشرية و الرخوية بعد التصنيفيةطرقأعتمدت 
شكل و عدد ،االستشعارمثل الشكل اخلارجي و تعرق األجنحة، شكل و نوع قرون (التصنيف العامليةاملفاتيح

اوحجمهاوالقوقعةشكلعلىتعتمدالك األلوان أما يف الرخويات فقد و كذحلقات البطن، عددوتزيينا
ا و العديد من الكتب ذات العالقة اليت مت احلصول عليها من األحباث و ) القوقعةوفتحةااللتفافومنطلفا

:بتصنيف احلشرات و الرخويات منها
( Hoffmann, 1958; Poisson, 1957; Grasse, 1968 ; Grasse, 1965; Grasse, 1973; Grzimek,1975 ;
Grzimek, et Fontaine, 1975 ; Bright, 1976 ; Dajoz, 1977 ; Kelton, 1977 ; Grasse, 1979a ;
Grasse, 1979b ; Kelton, 1980 ; Roth, 1980 ; Durand et Lévêque , 1981 ; Roger , 1984 ; Pihan,
1986 ; Goulet, 1992 ; Bright, 1993 ; Alison, 1995 ; Stichmann, 1999; Bologn, 2000; Dhouibi,
2002; Bierle et al, 2002 ; Bouchard, 2004 ; Ietrich, 2005 ; Bameul, 2006 ; Barker, 1999;
Bichain  et al , 2006 ; Bellmann, 2006 ; Nel et Arillo, 2006 ; Laplanche, 2008 ; Bellmann,
2010 ; Bechly, 2012 ).

Coccinella septempunctataمثال :)غمديات األجنحة(تصنيف الحشرات 

Kingdon: Animaliaالحیونات: مملكة 

Phylum: Arthropoda مفصلیات األرجل         : شعبة

Hexapoda:Phylum-Subسداسیة األرجل                                       : تحت شعبة

Class: Insecta الحشرات: صف 

Pterygotaclass: -Subالجناحیات       : تحت صف 

Endopterygota:Supre-Orderداخلیات األجنحة: فوق رتبة 

Order: Coleoptera غمدیات األجنحة                                      : رتبة 

Family: Coccinellidae دعسوقیات                               : عائلة 

Genus: Coccinella :                                                 نسج

Species:Coccinella septempunctata(L , 1758). :نوع
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Helix aspersaمثال :)الرئويات(الرخوياتتصنيف 

Kingdon: Animaliaالحیونات: مملكة 

Phylum: Mollusca الرخویات                  : شعبة

Class: Gastropoda بطنیات القدم: صف 

Order: Pulmonata الرئویات                                                                     : رتبة 

sub-order :Stylommatophoraطرفیة العینین                                  : تحت رتبة 

Family: Helicidae :           عائلة 

Genus: Helix :                                                                نسج

Species: Helix aspersa (Müller, 1774). :             نوع

:التركيب .3. 3. 2
املباشرالتدبيسبقمنا.تفرغ اجلهاز اهلضمي ومحايتها من التعفنيإىل شهر حىت ف العينات ملدة أسبوع يفبعد جت
يكون وضع . مت احلصول عليها من خمرب علم احليواندبابيس خاصة باحلشرات،احلشرية بواسطةنواع األبعض 

نصفيات ،غشائيات األجنحة،مستقيمات األجنحةالدبوس يف اجلهة اليمىن للصدر بالنسبة لثنائية األجنحة،
Martinحسب لرعاشات و حرشفيات األجنحة  لبالنسبة يف املنتصفواألجنحة، بعض األنواع ، (1983)

. ، كما قمنا بصلب الفراشات على صالبة احلشراتالورقالصغرية مت حتميلها على 
، التسلسل الرقمي، تاريخ اجلمع، مكان إلسم العلمي و العائلة و الرتبة ها ايأرفقت كل عينة ببطاقة كتب عل
.و طريقة اجلمعاجلمع  و خصائصه، إسم اجلامع

:حفظ العينات.4. 3. 2
يف علب احلفظ حسب العائالت و األجناس و األنواعيتم حفظ احلشراتبعد الفرز و التصنيف و الرتكيب

.احلشراتحافظة ضد تعفنمع مادة ، مت احلصول عليها من خمترب علم احليوان باجلامعة،اخلاصة باحلشرات
مت حفظ كما .Perron)2005(شات مت حفظها داخل أظرفة ورقية حسبابالنسبة للرعاشات و بعض الفر 
ا معلومات اخلاصة بالعينة مع قطرات من الغليسرين، احلشرات والرخويات يف فرمول  لدراستهامع بطاقة 

.مستقبال
:المتبعةالطرق التحليلية .  4. 2

.شرات و الرخوياتحلابيئيةعالقات بني العوامل املناخية و دف الطرق اإلحصائية إىل إظهار مدى ال
.املكانية و الزمانية يف ظهور و إختفاء احلشرات و الرخوياتكذلك العالقة 

.حلساب املؤشرات البيئية و املناخيةMicrosoft Excel 2010متت الدراسة اإلحصائية بإستخدام الربنامج 
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PAST،XLSTATإحصائيكما أستعمل برنامج 2013،STATISTICA, VERSION حيث حللت نتائج 8.0
مقارنة مدى تشابه احملطات، كذلك معرفة ووجود أو عدم وجود األنواع احلشرية و الرخوية يف حمطات الدراسة 

:مؤشرات بيئية و بيولوجية التاليةعدةو هذا بإجراءالثراء النوعي لألنواع  و الوفرة النوعية 
:البيئيةالمؤشرات. 1. 4. 2

تمعاتمقارنتها، األنواع و منلكلالوفرة النسبية والنوعية دراسةتم هذه املؤشرات يف احلشرات (تقارن بني ا
املناطق و الرخوي يف تقدم البنية العامة للمجتمع احلشري، كذلك تصف و يف نفس املكان و الزمان)و الرخويات

.سةاالدر اتحمطأو يف 
:التنوعمؤشرات . أ

تمع  شهرا من 12واد بوسالم خالل منطقةحمطات من)6(ستةاحلشري و الرخوي يفمت حساب التنوع يف ا
و قد أستعملت يف حساب مؤشرات التنوع يف عدة حبوث علمية من طرف عدة باحثني ،الدراسة امليدانية

(Haouchine, 2011 ;   Benia, 2010 ;   Bounechada, 1991 ; Benkhelil, 1991).

:)S( النوعيالغنى .1

أو يف بيئة معينة                املتواجدة يف جمتمع معنيالكلي اإلمجايل للكائنات احليةعددميثل الهو و 
( Marcon, 2011; Dajoz, 2006 ;  Barbault, 1992). الغىن النوعي هلذا يعتربو.معينةأو حمطة أو يف منطقة

Grall et Hily, 2003; Help)داخل بيئة أو منطقة معينةالتنوع البيولوجيقياس من أبسط معاير  et al, 1998).
بغض النظر عن نسبتهاالعدد الكلي للرتب احلشرية و الرخوية )Sord( حسب دراستنا ميثل الغىن النوعيو

.)أجناس أو أنواع كانت عائالت أوإن(أو ماهيتها هذه احملطات داخل إنتشارهاأو طريقة 
:النسبيةالوفرة .2

Barbault, 1981(بيئة معينةاألنواع يفاملوجودة على العدد الكلي جلميع األنواع األفراد من هو نسبة عدد 

Marcon, 2011; Dajoz, 2006 ; Barbault, 1995(.
:حيث

Pi:الوفرة النسبية.
ni: النوعأفرادعدد.
N :العدد الكلي لألنواع.

جناسو األالعائالت ب عدد أن حنسو حسب دراستنا السابقةميكننا أن نقيس و باالعتماد على الصيغة
احلشريةللرتبمعينة على العدد الكلي حمطاتحمطة أوالرخوية املوجودة يف أو/واحلشرية من الرتب األنواعو 
.حسب الصيغة التالية و . الرخويةأو/و

N
niP i 

FGE

FGE
FGE

N
nP 
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:حيث
PFGE:العائالت أو األجناس أو األنواع(لكل من الوفرة النسبية(.
nFGE: العائالت أو األجناس أو األنواع املوجودة ضمن الرتب املدروسةعدد.
NFGE : معينة أو من املوجود ضمن الرتب الكلية املأخوذة من حمطة ألنواعاأو األجناس أو لعائالتلالعدد الكلي

.مجيع احملطات
):الهيمنةمؤشر ()Simpson)Dمؤشر.3

) S(النوعي الثراء واحلية نسبة كل نوع من الكائنات أو مؤشر اهليمنة هو مؤشر يقيس لناSimpsonمؤشر 
تمع املوجود يف بيئة أو موئل ما )ضمن ا Marcon, 2011 ; Dajoz, 2006 ; Dajoz,1976 يفرتض هذا .(

.التنوع البيولوجيةأمهيالثراء النوعي ومدى تعكس نسبة األفراد الكائنات احلية يف بيئة ما املؤشر أن 
بشكل الصيغةتو ظهر 1949عام Simpsonقبل العامل وضع هذه العالقة منقد مت 

:حيث
Pi:بة عدد أفراد نوع معني على العدد الكلي لألنواع املوجودة يف بيئة مانسلميث.

ة ما ينتميان إىل نفس ياملنتخبني عشوائيا ضمن بيئاألفرادتعطي إمكانية أن يكون إثنان من الرياضية هذه الصيغة
ذا فالقيمة )D(كلما كانت قيمة ، حيث)0و1(و قيمتها ترتاوح بني النوع ) 0(أكرب كلما كان التنوع أقل و 

اية له هنا بينما القيمة  ).Grall et Hily, 2003(تعين باملقابل أن ال وجود للتنوع)1(تعين أن التنوع ال 
اليتوو حسب الصيغة اليت وضعهاSimpsonعتمد على مؤشر على عدة مستويات تميكننا قياس التنوع احليوي 

Pavoine(حسب واألنواع، فراد حسب األعدد على تعتمد  et Dufour, 2010.( ميكننا بتصرف و باإلعتماد
موعاتعلى مستوىعدة مستويات، على هذا املؤشر أن نقيس التنوع احليوي على و أيضا ....الفيئات أو ا

.......األجناس حسب العائالتعدد األجناس،األنواع حسب عدد على مستوى
:التنوع احليوي للحشرات و الرخويات على مستوى مؤشراتمت حسابهذهو يف دراستنا

ثل لنا الثراء النوعي للحشرات           و اليت متاحلشرية و الرخويةحسب الرتبو األنواع أو األجناس أالعائالت عدد 
.)Sord(الرخويات و الذي ميكن أن نرمز له بـ و 

عجمتمضمنأو الرخويات/احلشرات والعدد الكلي لرتبنوع منعائلة أو جنس أو نسبة كلسب حبيث حت
العائالتأعدادهذا املؤشر يفرتض أن نسبة ،أو عدة  حمطاتما حمطةاملأخوذة من أو رخوي /حشري و

.تعكس مدى أمهية التنوع البيولوجي يف منطقة الدراسةحمطة مايف أو األجناس أو األنواع
ميكن أن نعتمد على الصيغة التالية و 
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:حيث
Dord :ميثل مؤشرSimpson حسب دراستنااملعدل.

PFGE:موع الكلي لميث الرتب احملصاة ضمناملوجودة) العائالت أو األجناس أو األنواع(لكل من لوفرة النسبيةا
.يف احملطة أو يف كل احملطات

Sord : املعتمدة يف دراستناالرخويةالثراء النوعي للرتب احلشرية و.
4.l’équitabilité de Simpson:

حياء املنتخبني عشوائيا من األنييف هذه احلالة ميكن إلثنيكولوجييللتنوع اإلSimpsonهذا املؤشر يسمى مبؤشر 
: ينتميان إىل فئتني خمتلفتني ، و ميكن حسابه على شكل الصيغة التالية

ؤشر ، حيث كلما كانت قيمة مSimpson، تعكس هذه القيمة قيمة )1و0( ترتاوح قيمته ما بنيحبيث 
Simpsonاية للتنوع )1(، فالقيمة أكرب كلما كان التنوع أكثر كولوجييللتنوع اإل .تعين ال

:Schannon-Weaverمؤشر.5
ا تأخذ بعني اإلمن أهم املؤشرات التنوع Schannon-Weaverيعترب معامل  )S(النوعي الثراءعتبار استخداما أل

;1976Benzekri,Schowalter, 2000(نفس الوقتيف الوفرة النسبية لألنواع و Barbault, 1995 ;

Bouzillé, 2007 .هذا املؤشر يشخص من خالل إحصاء عدد أفراد كل نوع ضمن العينة.);
.م1949سنةSchannon-Weaverاليت وضعت من قبل )'H(وحسب معادلة مؤشر التنوع

:حيث

الفرد/ بتيقاس مؤشر التنوع بوحدة
ن نعترب ميكن أو املعدلة حسب دراستنا باإلعتماد على الصيغة التالية 

,Oksanen)عدم وجود أو وجودهذا املؤشر يقيس  تمعألنواعاالعائالت أو األجناس أو.(2013 ضمن ا
وجودن إيف الدراسات البيولوجية فنظرية،و هو يعتمد على معلومات ،حسب دراستناأو الرخوي/احلشري و

جمتمع ضمن أو رخوية /رتبة حشرية وكل العائالت أو األجناس أو األنواع يشخص من خالل إحصاء عدد 
.النوع/بت،اجلنس/بت، العائلة/بت، و ميكن قياسهحشري و رخوي
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:المميزات البنيوية.2. 4. 2
:(Piélou)التوازنمؤشر.أ

;(النوعيأو الوفرة النسبية لألنواع املختلفة اليت تعكس الثراء أو الغىنمؤشر التوازن Barbault , 1995Dajoz,

2006;Schowalter , 2000;Bouzillé, 2007(. تمعضمن باالعتماد على مؤشر التوازنقياسيتم ما، ا
)1و0(بني Eمؤشر التوازن قيمة حيث ترتاوح، )'Schannon-Weaver)Hو مؤشر Sالغين النوعي 

(Grall et Hily, 2003 ; Schowalter, 2000 ; Help et al. 1998).
موعات إنتشارا  و ميكن  و هذا بإفرتاض أن األنواع متساوية يف H'maxحساب أعلى نسبة تنوع ألكثر ا
;(الكثافة  Help et al. :التاليةةتعطى الصيغحيث. )2000الشاذيل و إبراهيم،1998

:حيث
H'max = LN S.

H' : مؤشرSchannon-Weaver.
S : النوعيالثراء.

LN:اللوغارمت النيربي.
مؤشر التوازن بالصيغة حسب دراستنا ميكن أن نعترباملعدلو Schannon-Weaverمؤشر صيغة عتماد على باإل

:التالية

:حيث
H'' : مؤشرSchannon-Weaverحسب دراستنااملعدل.

Sord : حسب دراستناو ميثل عدد الرتب احلشرية و الرخويةالنوعيالثراء.
ا ميكن مقارنةحبيث  رتبة ولكن عدد العائالت أو األجناس أو األنواع متفاوتة يف نسب 14بني حمطتني، األوىل 

ا  س رتبة ولكن بأعداد متقاربة بنسب توزيع سواء كانت العائالت أو األجنا11توزيعها، بينما يف احملطة الثانية 
فاحملطة الثانية تعترب أكثر توازنا و تنوعا إيكولوجيا من احملطة األوىل، ألن الوفرة النسبية يف هذه احلالة . أو األنواع

أو األجناس متساوية يف الوجود أي ال يوجد هيمنة لألنواعأو األجناس أو العائالتتكون أعلى و مجيع األنواع
.   خرىاأل، األجناس ، العائالتنواعأو العائالت على حساب األ

SLN
'H

max'H
'H'HE
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:التشابهمؤشرات .3. 2.4
:للتشابهJaccardمؤشر .أ

حمطتنيمنطقتني أو جمتمعني أو بتحديد درجة التشابه أو التداخل بني األنواع املوجودة يفJaccardيسمح مؤشر 
)Ramade, 2003; Schowalter .م)1908(Jaccardوحسب معادلة اليت وضعت من قبل . )2000 ,

:حيث 
Jc: مؤشرJaccard  .
c :املتواجدة  أو املشرتكة يف كال احملطتني األنواع األجناس أوأوعدد العائالت.
a :املتواجدة يف احملطة األوىلاألنواع األجناس أوأوعدد العائالت .
b :املتواجدة يف احملطة الثانيةاألنواع األجناس أوأوعدد العائالت .
:طرق اإلحصائيةال. 5. 2
CHA:التصنيف التدريجي التصاعدي.1. 5. 2

بتتابع، األنواعنرتب جمموعات من أنحبيث حناول ،Benzekri (1973)أقرتحت هذه الطريقة من طرف  
1976Benzekri,;1980,Benzekri(للحصول يف النهاية على شجرة بعقدتني اليت تشكالن جمموعة إنطالق 

;Bouzillé, 2007(.و قد أستعملت هذه الطريقة من طرف عدة باحثني)Bounechada, 1991Tedjar,

2003;;2011Haouchine,(.
أو العوامل املناخية احملطات، الذي يعتمد على /األنواع و: تسمح هذه الطريقة بتفسري اجلدول مكون من عمودين 

مؤشر املسافة ما يعرف مبؤشر التشابه يتم جبمع األنواع يف احملطات املدروسة املتقاربة مث يضم األكثر تقاربا بتتابع 
.(Grall et Hily, 2003)املتكرر 

AFC: التحليل العاملي للتناسب.2. 5. 2

تعريف هذه احملاور، حيث أن احملور الذي هومنها، و اهلدف Benzekri (1973)هذه الطريقة وضعت من طرف
تسمح هذه الطريقة بالتأكد من صحة اإلرتباطات بني األنواع .املعلومات يعترب حمور رئيسيأكثريفسر لنا 

هذه الطريقة متثل يف .(Grall et Hily, 2003)و احملطات، اليت حتصلنا عليها من التصنيف التدرجيي التصاعدي 
ة من حيث خصائص احملطات،نفس املستوى جمموع األنواع و خمتلف حبيث ترتب أو تقرب األنواع املتشا

و كل خاصية حماطة مبجموعة من اخلصائص، لنحصل يف األخري على أن كل نوع حماط مبجموعة من اخلصائص،
ما يشرتكان يف خصائص معينة، جمموع نقاط األنواع و نقاط األنواع مبعىن أن كل نوعني متقاربني يعين أ

;,1976Benzekri,;1980(اخلصائص يشكالن سحابة متثل مبحاور متعامدة  BenzekriGrall et Hily,

2003Bouzillé, 2007 ;Ramade, 2007 ; (.
;(حبوث يف عدة)AFC(أستعملت طريقة  Benkhelil, 19911991,Bounechada;2011Haouchine,(.

cba
cJc
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النتائج  .1
:التركيب الكلي .1.1

تنتمي إىل ، %95بنسبة نوع من احلشرات318مت جرد ، حيث و الرخوياتاحلشراتنوع من 336مت حصر 
موع الكلي %05نوعا من الرخويات حيث مثلت بنسبة 18ومت جرد جنس249عائلة و 98رتبة و13 من ا

.)1شكل ال،1اجلدول(جنس12عائالت و 07تنتمي إىل صف بطنيات القدم حتت رتبة الرئويات،
عائلة 73نوع و 205األنواع اليت مت التعرف عليها يف منطقة الدراسة حيث مت التعرف على ) 2(ميثل جدول 

.الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةأهم الصور)3(يبني جدولرتبة، 11و 
.رتبالاملدروسة حسب طات احملنواع احلشرية و الرخوية املتواجدة يف الكلي لألعدداليوضح:1جدول 

األنواع األجناس العائالت الرتب الصف الشعبة
18 10 6 لرعاشاتا

ODONATA

الحشرات
مفصليات 

األرجل

17 14 6 األجنحةمستقيمات
ORTHOPTERA

4 4 2 شبكيات األجنحة
DICTYOPTERA

39 31 13 نصفيات األجنحة
HETEROPTERA

4 4 3 عصبيات األجنحة
NEUROPTERA

24 21 11 حرشفيات األجنحة
LEPIDOPTERA

130 94 26 غمديات األجنحة
COLEOPTERA

28 26 10 غشائيات األجنحة
HYMENOPTERA

38 29 14 ثنائية األجنحة
DIPTERA

10 10 2 متشابهات األجنحة
HOMOPTERA

2 2 1 اليوميات
EPHEMEROPTERA

1 1 1 متماثالت األجنحة
ISOPTERA

3 3 3 جلديات األجنحة
DERMAPTERA

18 12 7 الرئويات
PULMONATA

بطنيات القدم الرخويات
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.يف منطقة واد بوسالمالرخويات اليت مت التعرف عليهانواع احلشرات و أميثل :2جدول 
الرتب العائالت األنواع و األجناس

O
D

O
N

A
TA

Libellulidae

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764).

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758).

Lestidae Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825).

Aeshnidae Aeschna mixta (Latreille, 1805)

Coenagrionidae

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789).

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838).

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840).

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758).

Coenagrion scitulum (Rambur,1842).

Calopterygidae

Calopteryx haemorrhoidalis (Linden, 1825).

Calopteryx maculata (Beauvois, 1805).

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758).

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825).

O
R

TH
O

PT
ER

A

Tettigoniidae
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804).

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758).

Acrididae

Acrida cinerea (Thunberg, 1815).

Acrida ungarica (Herbst, 1786).

Calliptamus barbarus (Costa, 1836).

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758).

Stenobothrus lineatus (Panzer,1796).

Truxalis nasuta (Linnaeus, 1758).

Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758).

Pyrgomorphidae Pyrgomorpha cognata (Krauss, 1877).

Pamphagidae Pamphagus elephas(Linnaeus, 1758).

D
IC

TY
O

PT
ER

A

Mantidae

Iris oratoria (Linnaeus, 1758).

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758).

Sphodromantis viridis (Forskal, 1775).

Empusidae Empusa pennata (Thunberg, 1815).

H
ET

ER
O

PT
ER

A

Lygaeidae Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763).

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758).

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850).

Carpocoris mediterraneus (Tamanini 1959 ).

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773).

Eurydema ornata (Linnaeus, 1758).

Graphosoma italicum (Müller, 1766).

Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775).

Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790).

Coreidae
Arenocoris falleni (Schilling, 1829).

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758).

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758).

Reduviidae
Eratyrus mucronatus (Stal, 1859).

Rhinocoris erythropus (Linnaeus, 1767).

Alydidae Camptopus lateralis (Germar, 1817).

Nepidae Nepa cinerea (Linnaeus, 1758).

Gerridae
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758).

Gerris thoracicus (Schummel, 1832).

H
ET

ER
O

PT
ER

A

Berytidae
Berytinus minor (Herrich-Schä, ffer, 1835).

Neides tipularius (Linnaeus, 1758).

Hydrometridae Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758).

Notonectidae
Notonecta viridis (Delcourt, 1909).

Notonecta irrorata (Uhler, 1879).

Corixidae Callicorixa vulnerata (Uhler, 1861).

Miridae

Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787).

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758).

Deraeocoris schach (Fabricius, 1781).

Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761).

Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767).

Stenodema calcarata (Fallen, 1807).

H
O

M
O

PT
ER

A

Cicadellidae

Agallia quadripunctata (Provancher, 1872).

Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775).

Aphididae Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776).

N
EU

R
O

PT
ER

A Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephens, 1836).

Mantispidae Mantispa styriaca (Poda, 1761).

Myrmeleontidae palpares libelluloides (Linnaeus, 1764).

LE
PI

D
O

PT
ER

A

Nymphalidae

Danaus plexippus (Linnaeus, 1758).

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758).

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758).

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758).

Geometridae Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767).

Pieridae

Colias croceus (Fourcroy, 1785).

Colias eurytheme (Boisduval, 1852).

Euchloe crameri (Butler, 1869).

Pieris rapae (Linnaeus, 1758).

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758).

Lycaenidae

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775).

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761).
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).تابع( يف منطقة واد بوسالمأنواع احلشرات و الرخويات اليت مت التعرف عليهاميثل :2جدول 
الرتب العائالت األنواع و األجناس

LE
PI

D
O

PT
ER

A Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775).

Arctiidae Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758).

Noctuidae Autographa gamma (Linnaeus, 1758).

C
O

LE
O

PT
ER

A

C
O

LE
O

PT
ER

A

Carabidae

Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792).

Carabus cancellatus (Illiger, 1798).

Chlaenius decipiens (Dufour, 1820).

Chlaenius viridis (Montrouzier, 1860).

Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763).

Staphylinus olens (Müller,1764).

Histeridae
Hister bipunctatus (Paykull,1811).

Hister quadrimaculatus (Linnaeus, 1758).

Scarabaeidae

Hoplia argentea (Poda, 1761).

Hoplia coerulea (Drury, 1773).

Hoplia philanthus (Füssli, 1775).

Onitis alexis (Klug, 1835).

Onthophagus gazella (Fabricius, 1787).

Dermestidae Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775).

Tenebrionidae Heliotaurus ruficollis (Fabricius, 1781).

Lampyridae Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767).

Coccinellidae

Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790).

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758).

Hippodamia convergens ( Guérin-Méneville,
1842).

Hippodamia variegata (Goeze, 1777).

Micraspis lineola (Fabricius, 1775).

Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794).

Oenopia doublieri (Mulsant, 1846).

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus,
1758).

Chrysomelidae

Cassida vittata (Villers 1789).

Cassida viridis (Linnaeus, 1758).

Chrysolina bankii (Fabricius, 1775).

Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825).

Chrysolina hyperici (Forster, 1771).

Chrysolina kuesteri (Helliesen, 1912).

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758).

Entomoscelis rumicis (Fabricius, 1807).

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758).

Hispa testacea (Linné, 1767).

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792).

Lachnaia pubescens (Dufour, 1820).

Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860).

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758).
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Apionidae

Protapion apricans (Herbst, 1797).

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858).

Exapion ulicis (Forster, 1771).

Ischnopterapion loti (W. Kirby, 1808).

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807).

Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801).

Ceratapion onopordi (W. Kirby, 1808).

Curculionidae

Hypera postica (Gyllenhal, 1813).

Lixus scolopax (Boheman, 1835).

Polydrusus prasinus (Olivier, 1790).

Sitona lepidus (Gyllenhal, 1834).

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758).

Sitona puncticollis (Stephens 1831).

Meloidae

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758).

Mylabris hieracii (Graells, 1849).

Mylabris javeti (Marseul, 1870).

Mylabris pannonica (Kaszab, 1956).

Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767).

Mylabris variabilis (Pallas, 1781).

Cerambycidae

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767).

Agapanthia irrorata (Fabricius, 1787).

Aromia moschata (Linnaeus, 1758).

Plagionotus marcorum (López-Colón, 1997 ).

Phytoecia icterica (Schaller, 1783).

Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792).

Dytiscidae

Agabus didymus (Olivier, 1795).

Agabus nebulosus (Forster, 1771).

Agabus sturmii (Gyllenhal in Schonherr, 1808).

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758 ).

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792).

Hydroporus planus (Fabricius, 1781).

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774).

Cleridae

Trichodes alvearius (Fabricius, 1792).

Trichodes octopunctatus (Fabricius, 1787).

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787).

Buprestidae

Acmaeoderella flavofasciata (Piller &
Mitterpacher, 1783).

Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776).

Agrilus viridis (Linnaeus, 1758).
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).تابع( يف منطقة واد بوسالمميثل أنواع احلشرات و الرخويات اليت مت التعرف عليها:2جدول 
الرتب العائالت األنواع و األجناس
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Malachiidae

Anthocomus coccineus (Schaller, 1783).

Anthocomus rufus (Herbst 1786).

Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787).

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758).

Malachius rubidus (Erichson, 1840).

Helophoridae

Helophorus grandis (Illiger, 1798).

Helophorus flavipes (Fabricius, 1792).

Helophorus granularis (Linnaeus, 1760).

Hydrophilidae
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758).

Helochares obscurus (O.F. Müller, 1776).

Haliplidae Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805).

Cetonidae

Cetonia cuprea (Linnaeus, 1758).

Netocia squamosa (Lefebvre, 1827).

Oxythyrea funesta (Poda, 1761).

Tropinota hirta (Poda, 1761).
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Formicidae Messor barbarus (Linnæus, 1767).

Pompilidae Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763).

Vespidae
Polistes dominula (Christ, 1791).

Vespula germanica (Fabricius, 1793).

Apidae
Apis mellifera (Linnaeus, 1758).

Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758).
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A Tipulidae Tipulidae lunata (Linnaeus, 1758).

Culicidae Culex pipiens (Linné, 1758).

Bombyliidae Bombylius discolor (Mikan, 1796).

Bombylius major (Linnaeus, 1758).

Lomatia belzebul (Fabricius, 1794).

Syrphidae
Chrysotoxum intermedium (Walker,1851).

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776).

Syrphidae

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758).

Eristalis horticola (De Geer,1776).

Eristalis pertinax (Scopoli, 1763).

Eristalis rupium (Fabricius ,1805).

Eristalis tenax (Linnaeus 1758).

Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758).

Sphaerophoria scripta (Linnaeus 1758).

Calliphoridae Lucilia caesar (Linnaeus, 1758).

Tachinidae Tachina fera (Linnaeus,1761).

Sarcophagidae Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758).

Scathophagidae Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758).

Tabanidae Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758).
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Subulinidae Rumina decollata (Linnaeus, 1758).

Helicidae

Helix aspersa (Müller, 1774).

Helix aspersa maxima (Taylor, 1883).

Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774).

Helicella itala(Linnaeus, 1758).

Otala lactea (Müller, 1774).

Cochlicellidae

Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774).

Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758).

Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801).
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).املصدر أصلي(الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةيبني أهم الصور:3دولج
رتبة غمديات األجنحة

Mylabris pannonica Lytta vesicatoria
Colymbetes fuscus

et
Graphoderus sp

Lixus sp Cetonidae Coccinella septempunctata

Mylabris sp Aromia moschata Purpuricenus desfontainii

Heliotaurus ruficollis Brachinus sclopeta Chlaenius viridis

Ocypus ophthalmicus Trichodes alvearius Lachnaia pubescens
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).املصدر أصلي( تابع الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةيبني أهم الصور:3جدول
رتبة نصفيات األجنحة      

شبكيات األجنحة ، عصبيات األجنحةرتبة مستقيمات األجنحة ، 

palpares libelluloides
NEUROPTERA

Mantis religiosa

DICTYOPTERA

Tettigonia viridissima

ORTHOPTERA

Carpocoris mediterraneus Graphosoma italicum Eurydema ornata

Calocoris nemoralis Deraeocoris ruber Notonecta irrorata

Nepa cinerea Gerris thoracicus Graphosoma semipunctatum
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).املصدر أصلي(تابع الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةيبني أهم الصور:3جدول

األجنحةرتبة ثنائية 

Tachina fera Asilidae Tipulidae lunata

Chrysotoxum intermedium Episyrphus balteatus Lucilia sp

رتبة غشائيات األجنحة

Bombus sp Xylocopa violacea Polistes dominula

رتبة الرعاشات

Coenagrion puella Coenagrion mercuriale Sympetrum

Calopteryx virgo Calopteryx maculata Aeschna mixta
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).املصدر أصلي(تابع الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةيبني أهم الصور:3جدول

رتبة حرشفيات األجنحة

Colias croceus Euchloe crameri Pontia daplidice

Aricia agestis Vanessa cardui Utetheisa pulchella

Lycaena phlaeas Melanargia sp Danaus plexippus

Autographa gamma Pieris rapae Pararge aegeria
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) .املصدر أصلي(تابع الرخويات املوجود يف منطقة واد بوسالمللحشرات وامللتقطةيبني أهم الصور:3جدول

رتبة الرئويات

Theba pisana pisana Helix aspersa Helicella sp

Cochlicella acuta Helicella itala Rumina decollata

Xerosecta sp Tandonia sp Limax sp
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:الدراسة الكمية و النوعية.1.2
: الوفرة العددية و النسبية لرتب الحشرات و بطنيات القدم.1. 1.2

بالنسبة للمجموع و رخوية أوضحت النتائج أن عدد العائالت و األجناس و األنواع املعرفة من كل رتبة حشرية 
عند رتبة غمديات األنواعو األجناسالعائالت و الكلي، إختلفت من رتبة إىل أخرى، حيث سجل أكرب عدد 

فيما سجل أقل عدد عند رتبة على التوايل، % 38,7،% 36، %  24,8و بنسب 130، 26،94األجنحة بــ
لكل من العائالت و األجناس%03،% 04،%1متماثالت األجنحة بـ عائلة و جنس و نوع بنسب 

.)8و ملحق 1جدول (، ) 1،2شكل(و األنواع على التوايل  

.صف احلشرات و بطنيات القدمألنواع و األجناس والعائالت يفليبني عدد  اإلمجايل :1شكل 
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.حمطات الدراسةتواجد األنواع يف الرتب احلشرات و بطنيات القدم يف يوضح نسب :2شكل

جنحةغمدیات األ
39%

جنحةغشائیات األ
8%

جنحةثنائیة األ
11%

جنحةمتشابھات األ
3%

الیومیات
1%

متماثالت األجنحة
1%
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:الدراسة الكمية و النوعية.1.2
: الوفرة العددية و النسبية لرتب الحشرات و بطنيات القدم.1. 1.2

بالنسبة للمجموع و رخوية أوضحت النتائج أن عدد العائالت و األجناس و األنواع املعرفة من كل رتبة حشرية 
عند رتبة غمديات األنواعو األجناسالعائالت و الكلي، إختلفت من رتبة إىل أخرى، حيث سجل أكرب عدد 

فيما سجل أقل عدد عند رتبة على التوايل، % 38,7،% 36، %  24,8و بنسب 130، 26،94األجنحة بــ
لكل من العائالت و األجناس%03،% 04،%1متماثالت األجنحة بـ عائلة و جنس و نوع بنسب 

.)8و ملحق 1جدول (، ) 1،2شكل(و األنواع على التوايل  

.صف احلشرات و بطنيات القدمألنواع و األجناس والعائالت يفليبني عدد  اإلمجايل :1شكل 

الرتب

.حمطات الدراسةتواجد األنواع يف الرتب احلشرات و بطنيات القدم يف يوضح نسب :2شكل

الرعاشات
6%

مستقیمات األجنحة
5%

عصبیات األجنحة
1%

حرشفیات األجنحة
7%

متماثالت األجنحة
1%

جنحةجلدیات األ
1%

الرئویات
5%
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:الدراسة الكمية و النوعية.1.2
: الوفرة العددية و النسبية لرتب الحشرات و بطنيات القدم.1. 1.2

بالنسبة للمجموع و رخوية أوضحت النتائج أن عدد العائالت و األجناس و األنواع املعرفة من كل رتبة حشرية 
عند رتبة غمديات األنواعو األجناسالعائالت و الكلي، إختلفت من رتبة إىل أخرى، حيث سجل أكرب عدد 

فيما سجل أقل عدد عند رتبة على التوايل، % 38,7،% 36، %  24,8و بنسب 130، 26،94األجنحة بــ
لكل من العائالت و األجناس%03،% 04،%1متماثالت األجنحة بـ عائلة و جنس و نوع بنسب 

.)8و ملحق 1جدول (، ) 1،2شكل(و األنواع على التوايل  

.صف احلشرات و بطنيات القدمألنواع و األجناس والعائالت يفليبني عدد  اإلمجايل :1شكل 

الرتب

األنواع
األجناس
العائالت

.حمطات الدراسةتواجد األنواع يف الرتب احلشرات و بطنيات القدم يف يوضح نسب :2شكل

مستقیمات األجنحة
5%

شبكیات األجنحة
1%

ةحجننصفیات األ
12%

عصبیات األجنحة
1%

حرشفیات األجنحة
7%
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:الوفرة العددية حسب المحطات.2. 1.2
أظهرت نتائج الدراسة وجود إختالفات يف توزيع  للعدد الكلي للعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من 

بينما سجل أقل عدد يف احملطة ،231،288، 95حمطات الدراسة، إذ سجل  أعلى عدد يف احملطة السادسة بـــ 
).3شكل(اع على التوايل لكل من العائالت و األجناس و األنو 58،137،170الثالثة بــ 

:الوفرة النسبية للعائالت حسب المحطات.1.3.2
بالنسبة للحشرات%94,64بينت النتائج أن الوفرة النسبية الكلية للعائالت يف مجيع حمطات الدراسة  بلغت  

الدراسة بالنسبة للمجموع الكلي للعائالت،على حمطاتموزعةبالنسبة لبطنيات القدم، هذه النسب%5,36و 
موع الكلي للمحطات% 90,5إذ بلغت أعلى نسبة يف احملطة السادسة  بينما بلغت أقل نسبة يف احملطة ،من ا

.)4شكل(%55,2بـالثالثة

.لعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من حمطات الدراسةليوضح الوفرة العددية :3شكل
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. بالنسبة للمجموع الكلي للعائالتطات الدراسةحمحمطة من يبني نسب العائالت يف كل:4شكل

66,7%

75,2%

90,5%
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:الوفرة العددية حسب المحطات.2. 1.2
أظهرت نتائج الدراسة وجود إختالفات يف توزيع  للعدد الكلي للعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من 

بينما سجل أقل عدد يف احملطة ،231،288، 95حمطات الدراسة، إذ سجل  أعلى عدد يف احملطة السادسة بـــ 
).3شكل(اع على التوايل لكل من العائالت و األجناس و األنو 58،137،170الثالثة بــ 

:الوفرة النسبية للعائالت حسب المحطات.1.3.2
بالنسبة للحشرات%94,64بينت النتائج أن الوفرة النسبية الكلية للعائالت يف مجيع حمطات الدراسة  بلغت  

الدراسة بالنسبة للمجموع الكلي للعائالت،على حمطاتموزعةبالنسبة لبطنيات القدم، هذه النسب%5,36و 
موع الكلي للمحطات% 90,5إذ بلغت أعلى نسبة يف احملطة السادسة  بينما بلغت أقل نسبة يف احملطة ،من ا

.)4شكل(%55,2بـالثالثة

.لعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من حمطات الدراسةليوضح الوفرة العددية :3شكل
2محطة  3محطة 4محطة 5محطة 6محطة

المحطات

العائالت
األجناس
االنواع

. بالنسبة للمجموع الكلي للعائالتطات الدراسةحمحمطة من يبني نسب العائالت يف كل:4شكل
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:الوفرة العددية حسب المحطات.2. 1.2
أظهرت نتائج الدراسة وجود إختالفات يف توزيع  للعدد الكلي للعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من 

بينما سجل أقل عدد يف احملطة ،231،288، 95حمطات الدراسة، إذ سجل  أعلى عدد يف احملطة السادسة بـــ 
).3شكل(اع على التوايل لكل من العائالت و األجناس و األنو 58،137،170الثالثة بــ 

:الوفرة النسبية للعائالت حسب المحطات.1.3.2
بالنسبة للحشرات%94,64بينت النتائج أن الوفرة النسبية الكلية للعائالت يف مجيع حمطات الدراسة  بلغت  

الدراسة بالنسبة للمجموع الكلي للعائالت،على حمطاتموزعةبالنسبة لبطنيات القدم، هذه النسب%5,36و 
موع الكلي للمحطات% 90,5إذ بلغت أعلى نسبة يف احملطة السادسة  بينما بلغت أقل نسبة يف احملطة ،من ا

.)4شكل(%55,2بـالثالثة

.لعائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة من حمطات الدراسةليوضح الوفرة العددية :3شكل

المحطات

العائالت
األجناس
االنواع

. بالنسبة للمجموع الكلي للعائالتطات الدراسةحمحمطة من يبني نسب العائالت يف كل:4شكل

1محطة 

2محطة 

3محطة 

4محطة 

5محطة 

6محطة 
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:الوفرة النسبية لألجناس و األنواع حسب المحطات.1.2.4
لكل من %05و %95الوفرة النسبية الكلية لصف احلشرات و بطنيات القدم بلغت نأظهرت النتائج أ

، فيما بلغت أقل نسبة يف احملطة %85,7األجناس و األنواع على التوايل، إذ بلغت أكرب نسبة يف احملطة السادسة 
. )5شكل(%50,6الثالثة

:الوفرة العددية و النسبية لصف الحشرات حسب الرتب.5. 1.2
:أوضحت النتائج وجود اختالفات يف نسب األجناس و األنواع املصنفة من كل عائلة بالنسبة للرتبة الواحدة

:رتبة غمديات األجنحة.  أ 
عائلة من رتبة غمديات األجنحة، اختلفت نسب أعداد األجناس و األنواع فيها، إذ بلغ أكثر 26سجلنا

، على التوايل%12,3،% 11,7نوع بنسبة16جنس و 11بــــ Chrysomelidaeاألجناس و أنواع تتبع عائلة 
،Geotrupidae،Haliplidae،Lampyridaeفيما بلغ أقل األجناس و األنواع عند عائالت 

Melolonthidae،Noteridae 6،7شكل(على التوايل%1,1، %0,8جبنس واحد و نوع واحد  بنسبة(.

بالنسبةحمطات الدراسة يف كل حمطة من و األنواعيبني نسب األجناس :5شكل
.للمجموع الكلي لألجناس و األنواع

52,1%

67,6%

85,7%
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:الوفرة النسبية لألجناس و األنواع حسب المحطات.1.2.4
لكل من %05و %95الوفرة النسبية الكلية لصف احلشرات و بطنيات القدم بلغت نأظهرت النتائج أ

، فيما بلغت أقل نسبة يف احملطة %85,7األجناس و األنواع على التوايل، إذ بلغت أكرب نسبة يف احملطة السادسة 
. )5شكل(%50,6الثالثة

:الوفرة العددية و النسبية لصف الحشرات حسب الرتب.5. 1.2
:أوضحت النتائج وجود اختالفات يف نسب األجناس و األنواع املصنفة من كل عائلة بالنسبة للرتبة الواحدة

:رتبة غمديات األجنحة.  أ 
عائلة من رتبة غمديات األجنحة، اختلفت نسب أعداد األجناس و األنواع فيها، إذ بلغ أكثر 26سجلنا

، على التوايل%12,3،% 11,7نوع بنسبة16جنس و 11بــــ Chrysomelidaeاألجناس و أنواع تتبع عائلة 
،Geotrupidae،Haliplidae،Lampyridaeفيما بلغ أقل األجناس و األنواع عند عائالت 

Melolonthidae،Noteridae 6،7شكل(على التوايل%1,1، %0,8جبنس واحد و نوع واحد  بنسبة(.

بالنسبةحمطات الدراسة يف كل حمطة من و األنواعيبني نسب األجناس :5شكل
.للمجموع الكلي لألجناس و األنواع

73,2%

66,1%

50,6%
52,1%

85,7% 1محطة 

2محطة 

3محطة 

4محطة 

5محطة 

6محطة 
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:الوفرة النسبية لألجناس و األنواع حسب المحطات.1.2.4
لكل من %05و %95الوفرة النسبية الكلية لصف احلشرات و بطنيات القدم بلغت نأظهرت النتائج أ

، فيما بلغت أقل نسبة يف احملطة %85,7األجناس و األنواع على التوايل، إذ بلغت أكرب نسبة يف احملطة السادسة 
. )5شكل(%50,6الثالثة

:الوفرة العددية و النسبية لصف الحشرات حسب الرتب.5. 1.2
:أوضحت النتائج وجود اختالفات يف نسب األجناس و األنواع املصنفة من كل عائلة بالنسبة للرتبة الواحدة

:رتبة غمديات األجنحة.  أ 
عائلة من رتبة غمديات األجنحة، اختلفت نسب أعداد األجناس و األنواع فيها، إذ بلغ أكثر 26سجلنا

، على التوايل%12,3،% 11,7نوع بنسبة16جنس و 11بــــ Chrysomelidaeاألجناس و أنواع تتبع عائلة 
،Geotrupidae،Haliplidae،Lampyridaeفيما بلغ أقل األجناس و األنواع عند عائالت 

Melolonthidae،Noteridae 6،7شكل(على التوايل%1,1، %0,8جبنس واحد و نوع واحد  بنسبة(.

بالنسبةحمطات الدراسة يف كل حمطة من و األنواعيبني نسب األجناس :5شكل
.للمجموع الكلي لألجناس و األنواع

1محطة 

2محطة 

3محطة 

4محطة 

5محطة 

6محطة 
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.يبني نسب  األنواع يف كل عائلة من  رتبة غمديات األجنحة:7شكل 

Meloidae
6%

Cerambycidae
5%

Oedemeridae
2%

Dytiscidae
6%

Cleridae
3%

Buprestidae
5%

Malachiidae
4%

Geotrupidae
1%

Helophoridae
2%

Hydrophilidae
2%

Haliplidae
1%

Noteridae
1%

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غمديات األجنحة:6شكل 
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55

.يبني نسب  األنواع يف كل عائلة من  رتبة غمديات األجنحة:7شكل 

Carabidae
5%

Staphylinidae
4%

Histeridae
2%

Apionidae
5%

Curculionidae
12%

Meloidae
6%

Haliplidae
1%

Noteridae
1%

Elateridae
2%

Cetonidae
4%

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غمديات األجنحة:6شكل 

55

.يبني نسب  األنواع يف كل عائلة من  رتبة غمديات األجنحة:7شكل 

Scarabaeidae
5%

Melolonthidae
1%

Dermestidae
2%

Tenebrionidae
2%
Lampyridae

1%

Coccinellidae
7%

Chrysomelidae
12%

Apionidae
5%

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غمديات األجنحة:6شكل 

العائالت

األنواع

األجناس
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:رتبة نصفيات األجنحة.ب 

،% 25,8أجناس بنسبة8بـ Miridaeعائلةاألجناسأكثرمتثلها األجنحةأوضحت النتائج أن رتبة نصفيات 
28نوع و بنسبة 11بـــ Pentatomidaeبينما متثلها أكثر األنواع عائلة ، فيما كانت أقل األجناس2%,

جبنس و نوع واحد Alydidae،Hydrometridae،Nepidae،Pyrrhocoridaeو األنواع يف كل من عائلة  
.)9، 8شكل(على التوايل% 02,6،% 03,2بنسبة 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة نصفيات األجنحة:8شكل 
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.األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة  من رتبة نصفيات يبني:9شكل 

Notonectidae
8%

Lygaeidae
5%

Corixidae
5%

Reduviidae
5%

Coreidae
5%

Berytidae
5%

Gerridae
5%

Hydrometridae
2%

Nepidae
3%

56

:رتبة نصفيات األجنحة.ب 

،% 25,8أجناس بنسبة8بـ Miridaeعائلةاألجناسأكثرمتثلها األجنحةأوضحت النتائج أن رتبة نصفيات 
28نوع و بنسبة 11بـــ Pentatomidaeبينما متثلها أكثر األنواع عائلة ، فيما كانت أقل األجناس2%,

جبنس و نوع واحد Alydidae،Hydrometridae،Nepidae،Pyrrhocoridaeو األنواع يف كل من عائلة  
.)9، 8شكل(على التوايل% 02,6،% 03,2بنسبة 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة نصفيات األجنحة:8شكل 

العائالت

.األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة  من رتبة نصفيات يبني:9شكل 

Pentatomidae
28%

Notonectidae
8%

Nepidae
3%

Alydidae
3%

Pyrrhocoridae
3%

56

:رتبة نصفيات األجنحة.ب 

،% 25,8أجناس بنسبة8بـ Miridaeعائلةاألجناسأكثرمتثلها األجنحةأوضحت النتائج أن رتبة نصفيات 
28نوع و بنسبة 11بـــ Pentatomidaeبينما متثلها أكثر األنواع عائلة ، فيما كانت أقل األجناس2%,

جبنس و نوع واحد Alydidae،Hydrometridae،Nepidae،Pyrrhocoridaeو األنواع يف كل من عائلة  
.)9، 8شكل(على التوايل% 02,6،% 03,2بنسبة 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة نصفيات األجنحة:8شكل 

العائالت

األنواع

األجناس

.األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة  من رتبة نصفيات يبني:9شكل 

Pentatomidae
28%

Miridae
23%
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:رتبة ثنائية األجنحة .  ج
أنواع 09و %17,2أجناس بنسبة 05أكثر األجناس و األنواع بــ متثلهاSyrphidaeبينت النتائج أن عائلة 

موع الكلي لرتبة ثنائية األجنحة %23,7بنسبة  ، فيما سجلت أقل األجناس و األنواع يف كل من عائلة من ا
Anthomyiidae،Chironomidae،Empididae،Sarcophagidae،Tephritidae جنس و نوع واحد  بـ

) .10،11شكل(على التوايل %  02,6،%  03,4بنسب 

.و األجناس يف كل عائلة من رتبة ثنائية األجنحةالعددية لألنواعالوفرة يبني:10شكل
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.األجنحةيبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة ثنائية :11شكل

Bombyliidae
8%

Culicidae
8%

Tabanidae
5%

Tachinidae
5%

Scathophagidae
5%

Sarcophagidae
2%

Tephritidae
3%

57

:رتبة ثنائية األجنحة .  ج
أنواع 09و %17,2أجناس بنسبة 05أكثر األجناس و األنواع بــ متثلهاSyrphidaeبينت النتائج أن عائلة 

موع الكلي لرتبة ثنائية األجنحة %23,7بنسبة  ، فيما سجلت أقل األجناس و األنواع يف كل من عائلة من ا
Anthomyiidae،Chironomidae،Empididae،Sarcophagidae،Tephritidae جنس و نوع واحد  بـ

) .10،11شكل(على التوايل %  02,6،%  03,4بنسب 

.و األجناس يف كل عائلة من رتبة ثنائية األجنحةالعددية لألنواعالوفرة يبني:10شكل

العائالت

.األجنحةيبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة ثنائية :11شكل

Syrphidae
24%

Calliphoridae
13%

Asilidae
10%Tipulidae

8%

Tephritidae
3%

Empididae
3%

Anthomyiidae
3% Chironomidae

3%

57

:رتبة ثنائية األجنحة .  ج
أنواع 09و %17,2أجناس بنسبة 05أكثر األجناس و األنواع بــ متثلهاSyrphidaeبينت النتائج أن عائلة 

موع الكلي لرتبة ثنائية األجنحة %23,7بنسبة  ، فيما سجلت أقل األجناس و األنواع يف كل من عائلة من ا
Anthomyiidae،Chironomidae،Empididae،Sarcophagidae،Tephritidae جنس و نوع واحد  بـ

) .10،11شكل(على التوايل %  02,6،%  03,4بنسب 

.و األجناس يف كل عائلة من رتبة ثنائية األجنحةالعددية لألنواعالوفرة يبني:10شكل

العائالت

األنواع

االجناس

.األجنحةيبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة ثنائية :11شكل

Syrphidae
24%

Calliphoridae
13%

Asilidae
10%



58

:األجنحة رتبة غشائيات .  د 
أجناس بنسبة 06بــ Formicidaeرتبة غشائيات األجنحة عائلةأكرب عائلة سجلت عندالنتائج أنأوضحت

موع الكلي هل%25بنسبة أنواع 07و23,1% ، فيما سجل أقل األجناس و األنواع عند العائالت رتبة ذه المن ا
على % 03,6،% 03,8جبنس و نوع واحد و بنسب Braconidae،Megachilidae،Pompilidae: التالية

).12،13شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غشائيات األجنحة:12شكل 
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.من رتبة  غشائيات األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة نييب:13شكل 

Hymenoptera
11%

Vespidae
11%

Ichneumonidae
7%

Sphecidae
7%

Megachilidae
3%

Pompilidae
3%

58

:األجنحة رتبة غشائيات .  د 
أجناس بنسبة 06بــ Formicidaeرتبة غشائيات األجنحة عائلةأكرب عائلة سجلت عندالنتائج أنأوضحت

موع الكلي هل%25بنسبة أنواع 07و23,1% ، فيما سجل أقل األجناس و األنواع عند العائالت رتبة ذه المن ا
على % 03,6،% 03,8جبنس و نوع واحد و بنسب Braconidae،Megachilidae،Pompilidae: التالية

).12،13شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غشائيات األجنحة:12شكل 

العائالت

.من رتبة  غشائيات األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة نييب:13شكل 

Formicidae
25%

Apidae
18%

Scoliidae
11%

Hymenoptera
11%

Megachilidae
3%

Pompilidae
3%

Braconidae
4%

58

:األجنحة رتبة غشائيات .  د 
أجناس بنسبة 06بــ Formicidaeرتبة غشائيات األجنحة عائلةأكرب عائلة سجلت عندالنتائج أنأوضحت

موع الكلي هل%25بنسبة أنواع 07و23,1% ، فيما سجل أقل األجناس و األنواع عند العائالت رتبة ذه المن ا
على % 03,6،% 03,8جبنس و نوع واحد و بنسب Braconidae،Megachilidae،Pompilidae: التالية

).12،13شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة غشائيات األجنحة:12شكل 

العائالت

األنواع

األجناس

.من رتبة  غشائيات األجنحةنسب األنواع يف كل عائلة نييب:13شكل 

Apidae
18%



59

:رتبة حرشفيات األجنحة. و
على التوايل، %20,8،%23,8أنواع بنسبة 05أجناس و 05سجل فيها Nymphalidaeأن عائلةبينت النتائج

).15، 14شكل(بقية العائالتيف %04,2، %04,8فيما سجل جنس و نوع واحد و بنسبة 

.الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة حرشفيات األجنحةيبني:14شكل 
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.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة حرشفيات األجنحة:15شكل 

Hesperiidae
9%

Arctiidae
4%

Geometridae
4%

Noctuidae
4%

Notodontidae
4%

Pyralidae
4%

59

:رتبة حرشفيات األجنحة. و
على التوايل، %20,8،%23,8أنواع بنسبة 05أجناس و 05سجل فيها Nymphalidaeأن عائلةبينت النتائج

).15، 14شكل(بقية العائالتيف %04,2، %04,8فيما سجل جنس و نوع واحد و بنسبة 

.الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة حرشفيات األجنحةيبني:14شكل 

العائالت

.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة حرشفيات األجنحة:15شكل 

Nymphalidae
21%

Lycaenidae
21%

Pyralidae
4%

Sesiidae
4%

Zygaenidae
4%

59

:رتبة حرشفيات األجنحة. و
على التوايل، %20,8،%23,8أنواع بنسبة 05أجناس و 05سجل فيها Nymphalidaeأن عائلةبينت النتائج

).15، 14شكل(بقية العائالتيف %04,2، %04,8فيما سجل جنس و نوع واحد و بنسبة 

.الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة حرشفيات األجنحةيبني:14شكل 

العائالت

األنواع

األجناس

.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة حرشفيات األجنحة:15شكل 

Nymphalidae
21%

Pieridae
21%
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:رتبة الرعاشات .  ن
،%30بنسبأنواع 06أجناس و 03بــ Coenagrionidaeعائلة سجل أكرب عدد أنواع يف رتبة الرعاشات عند

على % 05,6، %10جنس و نوع بنسبــسجلت أقل عدد بGomphidaeأما عائلة، على التوايل 33,3%
).16،17شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة  الرعاشات:16شكل 
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.عائلة من  عائالت رتبة الرعاشاتيبني نسب األنواع يف كل:17شكل 

Libellulidae
17%

Lestidae
11%

Aeshnidae
11%

60

:رتبة الرعاشات .  ن
،%30بنسبأنواع 06أجناس و 03بــ Coenagrionidaeعائلة سجل أكرب عدد أنواع يف رتبة الرعاشات عند

على % 05,6، %10جنس و نوع بنسبــسجلت أقل عدد بGomphidaeأما عائلة، على التوايل 33,3%
).16،17شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة  الرعاشات:16شكل 

العائالت

.عائلة من  عائالت رتبة الرعاشاتيبني نسب األنواع يف كل:17شكل 

Coenagrionidae
33%

Calopterygidae
22%

Gomphidae
6%
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:رتبة الرعاشات .  ن
،%30بنسبأنواع 06أجناس و 03بــ Coenagrionidaeعائلة سجل أكرب عدد أنواع يف رتبة الرعاشات عند

على % 05,6، %10جنس و نوع بنسبــسجلت أقل عدد بGomphidaeأما عائلة، على التوايل 33,3%
).16،17شكل(التوايل 

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة  الرعاشات:16شكل 

العائالت

األنواع

األجناس

.عائلة من  عائالت رتبة الرعاشاتيبني نسب األنواع يف كل:17شكل 

Coenagrionidae
33%

Calopterygidae
22%
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:رتبة مستقيمات األجنحة.  ي
بـــ Acrididaeعائلةرتبة مستقيمات األجنحة متثلها أكرب عدد األجناس و األنواع يتبع أن ةالدراسنتائجبينت

التعائسجل جنس و نوع واحد يف كل من بينما ،%47,1أنواع بنسبة 08و %50أجناس بنسبة 07
Gryllidae،Gryllotalpidae،PyrgomorphidaeوPamphagidaeعلى التوايل%05,9،%07,1بنسبة

).19، 18شكل(

.يبني عدد األنواع و األجناس يف كل عائلة من رتبة مستقيمات األجنحة:18شكل
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.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من رتبة مستقيمات األجنحة:19شكل 

Tettigoniidae
29%

Gryllidae
6%

Gryllotalpidae
6%

Pyrgomorphida
e
6%
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47%

Pamphagidae
6%
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:الوفرة العددية و النسبية لصف بطنيات القدم حسب الرتب.6. 1.2
:رتبة الرئويات .  أ 

05بـــ Helicidaeعائلةالدراسة تواجد رتبة واحدة لصف بطنيات القدم، إذ سجلت أكثر أنواع عندبينت نتائج

موع الكلي لرتبة الرئويات، فيما سجل جنس و نوع واحد %50بنسبةأنواع و09أجناس  كل من يفمن ا
على التوايل05,6، % 08,3بنسبة  Milacidae،Limacidae،Lymnaeidae،Subulinidaeعائلة 

.)20،21شكل(

.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة الرئويات:20شكل

0

2

4

6

8

10

ة 
ددی

الع
رة 

وف
ال

.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من رتبة الرئويات:21شكل 

Cochlicellidae
17%

Hygromiidae
11%

Limacidae
5%

Milacidae
5%

Subulinidae
6%
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:الوفرة العددية و النسبية لصف بطنيات القدم حسب الرتب.6. 1.2
:رتبة الرئويات .  أ 
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.يبني الوفرة العددية لألجناس و األنواع يف كل عائلة من رتبة الرئويات:20شكل

العائالت

األنواع 
األجناس

.يبني نسب األنواع يف كل عائلة من رتبة الرئويات:21شكل 

Helicidae
50%

Cochlicellidae
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6%
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:التغيرات الشهرية في تركيب األنواع.7. 1.2
الثراء ذلك مع قيم عظمى لشهرية احلشرية و الرخوية تغريات لألنواعاإلمجايلثراء النوعي الأظهرت نتائج الدراسة 

.مع وجود إختالفات يف ظهور األنواع من حمطة إىل حمطة أخرىالصيففصل بدايةالربيع و أواخر فصليف 
:حسب التغيرات الشهرية في المحطاتوفرة األنواع الكلية. أ

كان السادسة و أقل عدد ظهورايف احملطةنوع279أكرب عدد األنواع  ظهورا يف شهر جوان حيث بلغت ناسجل
.   )22شكل ( مع إخنفاضها خالل فصل الشتاءنوع يف احملطة الثالثة،25يف شهر نوفمرب و بلغ 

:التغيرات الشهرية في وفرة األنواع حسب الرتب. ب
:رتبة غمديات األجنحة.1

، تغريات شهرية يف وفرة األنواع لرتبة غمديات األجنحة حسب ظهورها يف حمطات الدراسة)23(يظهر شكل 
حيث سجل بداية ظهور األنواع يف شهر مارس و بلغ أكثر ظهور لألنواع يف مجيع احملطات يف شهر جوان حيث 

قل عدد األنواع ظهورا يف نوع يف احملطة الرابعة ، بينما كان أ56نوع يف احملطة السادسة يف حني بلغ 104بلغ  
.شهر نوفمرب

.طات الدراسةحمحسب ظهورها يفالكليةيبني التغريات الشهرية يف وفرة األنواع:22شكل 
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:رتبة نصفيات األجنحة.2
نوع يف احملطة السادسة خالل 35بينت نتائج الدراسة أن أكثر عدد األنواع  ظهورا لنصفيات األجنحة قد بلغ 

نوع يف كل من احملطة الثالثة و الرابعة على التوايل، بينما كان أقل ظهورا يف شهر 20شهر جويلية يف حني بلغ 
.   )24شكل(أكتوبر و نوفمرب 

:رتبة مستقيمات األجنحة.3
شهر جوان وجويلية حيث بلغ أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األنواع ظهورا لرتبة مستقيمات األجنحة كان يف

أنواع يف احملطة الثالثة، يف حني كان إختفاء مجيع األنواع يف 7نوع على التوايل يف احملطة السادسة بينما بلغ17
.)25شكل(شهر نوفمرب يف مجيع احملطات 

ظهورهااألجنحة حسبيبني التغريات الشهرية يف وفرة أنواع مستقيمات :25شكل 
.حمطات الدراسةيف 
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.حمطات الدراسةصفيات األجنحة  حسب ظهورها يف أنواع نيبني التغريات الشهرية يف وفرة :24شكل 
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:رتبة ثنائية األجنحة.4
أن أكثر األنواع ظهورا لرتبة ثنائية األجنحة كان يف شهر جوان وجويلية يف احملطة الثانية حيث )26(شكل نييب

نوع خالل شهر جوان يف احملطة الثالثة، يف حني كان إختفاء مجيع األنواع يف شهر 15نوع بينما بلغ 31بلغت 
.نوفمرب يف مجيع احملطات

:رتبة حرشفيات األجنحة.5
نوع يف احملطة 18أن أكثر األنواع ظهورا لرتبة حرشفيات األجنحة كان يف شهر جوان حيث بلغ )27(شكل نييب

أنواع خالل شهر جوان و جويلية يف احملطة الثالثة، بينما كان إختفاء مجيع األنواع يف 05بلغ يف حنيالسادسة 
.شهر نوفمرب

.حسب ظهورها يف احملطات الدراسةيف وفرة أنواع ثنائية األجنحةيبني التغريات الشهرية:26شكل 

0
5

10
15
20
25
30
35

مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر

دیة
عد

 ال
رة

وف
ال

األشھر

1المحطة 

2المحطة 

3المحطة 

4المحطة 

5المحطة 

6المحطة 

حسب ظهورها جنحةأنواع حرشفيات األالتغريات الشهرية يف وفرة يبني :27شكل 
.يف احملطات الدراسة
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:رتبة غشائيات األجنحة.6
نوع 23أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر األنواع ظهورا لرتبة غشائية األجنحة كان يف احملطة السادسة حيث بلغت 

أنواع 08نوع يف احملطة الرابعة، يف حني بلغت 14بينما بلغ،وايلخالل شهر ماي و جوان و جويلية على الت
.)28شكل(خالل شهر نوفمرب يف مجيع احملطات 

:الرتب األخرى.7
شبكيات األجنحةالرتب التاليةاألنواع ظهورا كان خالل شهر جوان يف كل منأكثر نتائج الدراسة أنبينت

ة األجنحة،عصبيات األجنحةو  يف حني كان إختفاء هذه األنواع متمثالت األجنحة و جلدية األجنحة ،متشا
ر ماي، جوان ، يف أواخر شهر أكتوبر، بينما كان أكثر عدد األنواع ظهور لرتبة الرعاشات و اليوميات خالل شه

يف حني كان إختفاء هذه أنواع يف كل من احملطة األوىل و الثانية و الثالثة يف ، جويلية و أوت يف مجيع احملطات
.    السادسة فقد كان إختفاء هذه األنواع يف شهر نوفمربوشهر أكتوبر، بينما يف احملطة الرابعة و اخلامسة 

أكثر عدد األنواع ظهورا خالل شهر أفريل ماي و جوان و نوفمرب  يف كل من أما بالنسبة لرتبة الرئويات فقد كان 
.   احملطة السادسة و اخلامسة

أنواع غشائيات األجنحة  حسب ظهورها يبني التغريات الشهرية يف وفرة :28شكل 
.يف احملطات الدراسة
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:بنية المجتمع الحيواني.1.3
:البيئيةالمؤشرات . 1. 1.3
:أو مؤشر الهيمنة)Simpson)Dمؤشر .  أ 

Simpsonالقيم اإلحصائية للمؤشرات البيئية الكلية يف حمطات الدراسة، إذ سجلت قيم مؤشر )4(يبني اجلدول

)Dord( ، على التوايل، 0,128،0,182،0,197لكل من العائالت، األجناس و األنواع بـ و املعدل يف دراستنا
.للتنوع اإلكولوجيSimpson _1-Dordتعكس هذه القيم مؤشر

.القيم اإلحصائية للمؤشرات البيئية الكلية يف حمطات الدراسةيبني : 4جدول 

األنواع األجناس العائالت المؤشرات البيئية
14 Sord

336 261 105 NFGE
0,1976 0,1812 0,128 Simpson _Dord مؤشر
0,8024 0,8188 0,872 Simpson_1-D ord مؤشر
2,024 2,084 2,284 ''Shannon_Hمؤشر
0,7669 0,7897 0,8653 Equitability_Eord مؤشر

:حيث
Sord : احلشرية و الرخويةالرتبعدد الثراء النوعي أو الغىن النوعي و ميثل.

NFGE :املدروسةاملوجودة ضمن الرتب احلشرية و الرخويةعدد العائالت أو األجناس أو األنواع.
قيم مؤشر أو اهليمنة يف كل حمطة من حمطات الدراسة لكل من العائالت و األجناس ) 22(يظهر الشكل 

يف هذه القيم  إذ تأوضحت نتائج الدراسة وجود تغرياو األنواع لصف احلشرات و شعبة الرخويات، حيث
، 0,1274، يف حني بلغت أقل قيمة يف احملطة اخلامسة بـــ0,1385بلغت أعلى قيمة هلذا املؤشر يف احملطة الثالثة بــ 

على الرتتيب يف 0,2287،0,22جناس و األنواع بــ ألالكل من )Simpson)Dordفيما بلغت قيم عظمى ملؤشر 
لكل من األجناس 0,1743،0,167بينما بلغت أخفض قيم هلذا املؤشر يف احملطة الرابعة بـ الثالثة،احملطة 

.)29شكل(و األنواع على الرتتيب 
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:مؤشر التنوع. ب 
حيث سجلت،حسب دراستناالكلية )H''(Schannon-Weaverقيم مؤشر التنوع )4(يظهر اجلدول 

. على التوايلالنوع/بت2,284اجلنس،/بت2,084،العائلة/بت2,024
بلغت يف احملطة اخلامسة لكل من )Schannon-Weaver)''Hبينت نتائج الدراسة أن أعلى قيم ملؤشر التنوع 

على الرتتيب يف حني بلغت أعلى قيم  لألنواع يف اجلنس /بت2,105العائلة،/بت2,298العائالت و األجناس بـ 
، العائلة/بت2,225النوع، بينما بلغت أقل قيم لنفس املؤشر يف احملطة الثالثة بـ /بت2,086احملطة الرابعة بـ 

.)30شكل(بعلى الرتتياألنواعو و األجناس لكل من العائالت النوع /بت 1,936اجلنس ،/بت1,932

يف كل حمطة األنواعلكل من العائالت و األجناس و )Simpson)Dordيوضح قيم مؤشر:29شكل 
.من حمطات الدراسة
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:مؤشر التنوع. ب 
حيث سجلت،حسب دراستناالكلية )H''(Schannon-Weaverقيم مؤشر التنوع )4(يظهر اجلدول 

. على التوايلالنوع/بت2,284اجلنس،/بت2,084،العائلة/بت2,024
بلغت يف احملطة اخلامسة لكل من )Schannon-Weaver)''Hبينت نتائج الدراسة أن أعلى قيم ملؤشر التنوع 

على الرتتيب يف حني بلغت أعلى قيم  لألنواع يف اجلنس /بت2,105العائلة،/بت2,298العائالت و األجناس بـ 
، العائلة/بت2,225النوع، بينما بلغت أقل قيم لنفس املؤشر يف احملطة الثالثة بـ /بت2,086احملطة الرابعة بـ 

.)30شكل(بعلى الرتتياألنواعو و األجناس لكل من العائالت النوع /بت 1,936اجلنس ،/بت1,932

يف كل حمطة األنواعلكل من العائالت و األجناس و )Simpson)Dordيوضح قيم مؤشر:29شكل 
.من حمطات الدراسة

2محطة  3محطة  4محطة  5محطة  6محطة 
المحطات

العائالت

األجناس

األنواع

لكل من العائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة Schannon-Weaverيوضح قيم مؤشر :30لشك
.من حمطات الدراسة

2محطة  3محطة  4محطة  5محطة  6محطة 

المحطات

العائالت

األجناس

األنواع
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:مؤشر التنوع. ب 
حيث سجلت،حسب دراستناالكلية )H''(Schannon-Weaverقيم مؤشر التنوع )4(يظهر اجلدول 

. على التوايلالنوع/بت2,284اجلنس،/بت2,084،العائلة/بت2,024
بلغت يف احملطة اخلامسة لكل من )Schannon-Weaver)''Hبينت نتائج الدراسة أن أعلى قيم ملؤشر التنوع 

على الرتتيب يف حني بلغت أعلى قيم  لألنواع يف اجلنس /بت2,105العائلة،/بت2,298العائالت و األجناس بـ 
، العائلة/بت2,225النوع، بينما بلغت أقل قيم لنفس املؤشر يف احملطة الثالثة بـ /بت2,086احملطة الرابعة بـ 

.)30شكل(بعلى الرتتياألنواعو و األجناس لكل من العائالت النوع /بت 1,936اجلنس ،/بت1,932

يف كل حمطة األنواعلكل من العائالت و األجناس و )Simpson)Dordيوضح قيم مؤشر:29شكل 
.من حمطات الدراسة

العائالت

األجناس

األنواع

لكل من العائالت و األجناس و األنواع يف كل حمطة Schannon-Weaverيوضح قيم مؤشر :30لشك
.من حمطات الدراسة

المحطات

العائالت

األجناس

األنواع



69

: مؤشر التوازن.ج 
لكل من العائالت 0,8653،0,7897،0,7669سجلت قيم مؤشر التوازن الكلية يف حمطات الدراسة بـ 

).4جدول(و األجناس و األنواع  على الرتتيب
يف احملطة الثانية،  فيما بلغت أخفض قيمة عند احملطة الثالثة  0,8762بلغت أعلى قيمة ملؤشر التوازن للعائالت بـ 

لكل من األجناس و األنواع0,8119،0,8134قيم مؤشر التوازن يف احملطة الرابعة بـ ىبينما بلغت أعل،0,8677بـ 
، 0,753على الرتتيب، يف حني بلغت أقل قيم ملؤشر التوازن يف احملطة الثالثة لكل من األجناس و العائالت بــ 

.)31شكل(على الرتتيب0,7548

:حسب الرتبمؤشرات التنوع . د 
2,979قد بلغت )Dord(Simpsonو مؤشر )Schannon-Weaver)''Hأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر 

على 0,3218و النوع/بت1,381على التوايل عند رتبة غمديات األجنحة، بينما بلغت 0,06201النوع و /بت
، أما Simpson_1-Dordقيم مؤشر )Simpson)Dordالتوايل عند رتبة مستقيمات األجنحة، تعكس قيم مؤشر 

عند رتبة الرعاشات، بينما بلغت أقل قيمة للمؤشر عند رتبة مستقيمات حيث 0,9197مؤشر التوازن فقد بلغت
.)32شكل(0,7709سجلت 

األجناس و األنواع يف كل حمطةالعائالتيوضح قيم مؤشر التوازن لكل من :31شكل
.من حمطات الدراسة
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: مؤشر التوازن.ج 
لكل من العائالت 0,8653،0,7897،0,7669سجلت قيم مؤشر التوازن الكلية يف حمطات الدراسة بـ 

).4جدول(و األجناس و األنواع  على الرتتيب
يف احملطة الثانية،  فيما بلغت أخفض قيمة عند احملطة الثالثة  0,8762بلغت أعلى قيمة ملؤشر التوازن للعائالت بـ 

لكل من األجناس و األنواع0,8119،0,8134قيم مؤشر التوازن يف احملطة الرابعة بـ ىبينما بلغت أعل،0,8677بـ 
، 0,753على الرتتيب، يف حني بلغت أقل قيم ملؤشر التوازن يف احملطة الثالثة لكل من األجناس و العائالت بــ 

.)31شكل(على الرتتيب0,7548

:حسب الرتبمؤشرات التنوع . د 
2,979قد بلغت )Dord(Simpsonو مؤشر )Schannon-Weaver)''Hأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر 

على 0,3218و النوع/بت1,381على التوايل عند رتبة غمديات األجنحة، بينما بلغت 0,06201النوع و /بت
، أما Simpson_1-Dordقيم مؤشر )Simpson)Dordالتوايل عند رتبة مستقيمات األجنحة، تعكس قيم مؤشر 

عند رتبة الرعاشات، بينما بلغت أقل قيمة للمؤشر عند رتبة مستقيمات حيث 0,9197مؤشر التوازن فقد بلغت
.)32شكل(0,7709سجلت 

األجناس و األنواع يف كل حمطةالعائالتيوضح قيم مؤشر التوازن لكل من :31شكل
.من حمطات الدراسة

2محطة  3محطة  4محطة  5محطة  6محطة 
المحطات

العائالت

األجناس

األنواع
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: مؤشر التوازن.ج 
لكل من العائالت 0,8653،0,7897،0,7669سجلت قيم مؤشر التوازن الكلية يف حمطات الدراسة بـ 

).4جدول(و األجناس و األنواع  على الرتتيب
يف احملطة الثانية،  فيما بلغت أخفض قيمة عند احملطة الثالثة  0,8762بلغت أعلى قيمة ملؤشر التوازن للعائالت بـ 

لكل من األجناس و األنواع0,8119،0,8134قيم مؤشر التوازن يف احملطة الرابعة بـ ىبينما بلغت أعل،0,8677بـ 
، 0,753على الرتتيب، يف حني بلغت أقل قيم ملؤشر التوازن يف احملطة الثالثة لكل من األجناس و العائالت بــ 

.)31شكل(على الرتتيب0,7548

:حسب الرتبمؤشرات التنوع . د 
2,979قد بلغت )Dord(Simpsonو مؤشر )Schannon-Weaver)''Hأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر 

على 0,3218و النوع/بت1,381على التوايل عند رتبة غمديات األجنحة، بينما بلغت 0,06201النوع و /بت
، أما Simpson_1-Dordقيم مؤشر )Simpson)Dordالتوايل عند رتبة مستقيمات األجنحة، تعكس قيم مؤشر 

عند رتبة الرعاشات، بينما بلغت أقل قيمة للمؤشر عند رتبة مستقيمات حيث 0,9197مؤشر التوازن فقد بلغت
.)32شكل(0,7709سجلت 

األجناس و األنواع يف كل حمطةالعائالتيوضح قيم مؤشر التوازن لكل من :31شكل
.من حمطات الدراسة

المحطات

العائالت

األجناس

األنواع
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:حسب األشهرمؤشرات التنوع . و 
يف شهر مارس عند 0,3137قيمةت أعلىبلغقد لألنواع)Simpson)Dordبينت نتائج الدراسة أن مؤشر 

.)33شكل(يف احملطة اخلامسةسبتمربيف شهر 0,1288احملطة الثالثة، بينما بلغت أقل قيمة 

.كل حمطة من حمطات الدراسةلألشهر يف)Simpson)Dordيوضح قيم مؤشر :33شكل 
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النوع، /بت2,241يف احملطة اخلامسة و سجلت)Schannon-Weaver)''Hبينما بلغت أعلى قيمة ملؤشر التنوع 
.  )34شكل(النوع يف احملطة الثانية/تب1,243و بلغت يف شهر نوفمربلت أخفض قيمة يف حني سج

و أعلى ،سجلت يف شهر أكتوبر يف احملطة الثالثة حيث0,7258فيما يتعلق مبؤشر التوازن فقد بلغ أخفض قيمة 
.)35شكل(وسجلت عند احملطة الرابعة يف شهر نوفمرب 0,924بلغت قيمة 

.كل حمطة من حمطات الدراسةلألشهر يفSchannon-Weaverمؤشر التنوع يوضح قيم :34شكل 
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.كل حمطة من حمطات الدراسةمؤشر التوازن لألشهر يفيوضح قيم :35شكل 
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:التشابهمؤشر. 2. 1.3
:حسب المحطاتلتشابه لJaccardمؤشر . أ 

أن أعلى Jaccardتشابه باستخدام مؤشراحملطات الستة املدروسة األنواع بنيأظهرت نتائج التشابه يف تواجد 
احملطة الثالثةبلغت بني التشابه وأدىن نسبة ،% 75,94إذ بلغت احملطة األوىل والثانية بنيهي نسبة للتشابه 

.)5جدول% (51,15بــ السادسة احملطة و
.Jaccardهباستعمال مؤشر التشابةيبني درجة التشابه األنواع املتواجدة يف حمطات الدراس:5جدول

Jaccardمؤشر 1محطة 2محطة  3محطة  4محطة  5محطة  6محطة 

1محطة  1 0,7594 0,58779 0,58271 0,69534 0,69524
2محطة  0,7594 1 0,58704 0,62041 0,70722 0,63987
3محطة  0,58779 0,58704 1 0,67476 0,59438 0,51155
4محطة  0,58271 0,62041 0,67476 1 0,62753 0,55892
5محطة  0,69534 0,70722 0,59438 0,62753 1 0,67752
6محطة  0,69524 0,63987 0,51155 0,55892 0,67752 1

مع األنواعيف حتليل طبيعة التشابه يف تواجد XLSTAT 2013و برنامج PASTإحصائي برنامجأستعمل
جمموعتني وجود Jaccardلــ ، إذ يظهر التحليل العنقوديالدراسةطات حمبنيبعضها على أساس تواجدها 

.  )36شكل(تني رئيسي
موعة الثانوية األوىل ضمت:األولىالمجموعة الرئيسية  األوىل واحملطة احملطة الثانيةثالث جماميع ثانوية مشلت ا

موعة الثانوية الثانية ضمت، فيما %75,94التشابه مستوى عند احملطة اخلامسة فقط عند مستوى التشابه ا
موعة ، بينما مشلت % 70,6 .%69احملطة السادسة فقط عند مستوى التشابه الثالثةالثانويةا

.%67,48التشابه ضمت احملطة الثالثة و احملطة الرابعة عند مستوى : الثانيةالمجموعة الرئيسية 

.حمطات الدراسةتواجد األنواع يف Jaccardيبني التحليل العنقودي لدرجة التشابه:36شكل 
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:حسب األشهرلتشابه لJaccardمؤشر . ب 
تشابه بإستخدام مؤشر6األنواع بني األشهر املختلفة خالل فرتة الدراسة يف احملطة تشابه نسبة)6(يوضح جدول 

Jaccard تشابه وأدىن نسبة ، % 87,67شهر جوان و جويلية إذ بلغتأن أعلى نسبة للتشابه بني ، بينت النتائج
.%17,56شهر جوان و نوفمرب بــ بلغت بني 

6طة حملحسب اتشابه األنواع املتواجدة خالل أشهر فرتة الدراسةدرجة نييب: 6جدول 

.Jaccardلـهباستعمال مؤشر التشاب

Jaccardمؤشر مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر
مارس 1 0,50355 0,29583 0,25448 0,25483 0,28293 0,29944 0,3007 0,46341
أفریل 0,50355 1 0,5875 0,5 0,49621 0,46053 0,47059 0,41436 0,28378
ماي 0,29583 0,5875 1 0,85357 0,73333 0,56522 0,51711 0,40873 0,19421
جوان 0,25448 0,5 0,85357 1 0,87676 0,64685 0,53147 0,39223 0,17563
جویلیة 0,25483 0,49621 0,73333 0,87676 1 0,74219 0,607 0,43023 0,18824
أوت 0,28293 0,46053 0,56522 0,64685 0,74219 1 0,81865 0,58247 0,2487

سبتمبر 0,29944 0,47059 0,51711 0,53147 0,607 0,81865 1 0,7125 0,3
أكتوبر 0,3007 0,41436 0,40873 0,39223 0,43023 0,58247 0,7125 1 0,42609
نوفمبر 0,46341 0,28378 0,19421 0,17563 0,18824 0,2487 0,3 0,42609 1

ا الشهريةأساسعلى 6يف احملطةاألنواعتشابه )37(يبني شكل  Jaccardلــ إذ يظهر التحليل العنقوديوفر

:أربعة جماميع رئيسيةجود و 
.%50,36التشابه  عند مستوى أفريلو شهر مارسضمت :األولىالمجموعة الرئيسية 
موعة الثانوية األوىل شهر أوت و سبتمرب عند ،جمموعتني ثانويتنيضمت:الثانيةالمجموعة الرئيسية  مشلت ا

موعة الثانوية الثانية شهر أكتوبر ضمت، فيما %81,86التشابه مستوى  .% 64فقط عند مستوى التشابه ا
موعة الثانوية األوىل شهر جوان وشهر مشلت جمموعتني ثانويتني،: الثالثةالمجموعة الرئيسية  حيث ضمت ا
موعة الثانوية الثانية شهر ماي ضمت، فيما %87,67التشابهجويلية عند مستوى  .%79عند مستوى التشابها
.%28ضمت شهر نوفمرب فقط عند مستوى التشابه :الرابعةالمجموعة الرئيسية 
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:نتائج التحليل اإلحصائي. 3. 1.3
مت التحليل العاملي للتناسب نتائج . احملصل عليها يف هذه الدراسة معرب عنها بواسطة حماورةالنتائج اإلحصائي

بوجود أو عدم وجود اوراحملتحيث حددSTATISTICA VERSION 8.0حتليلها بواسطة برنامج إحصائي  
إن التعريف باحملطات جيعلنا نبحث عن السبب الذي جعل النقاط تتوضع بالشكل الذي هي . األنواع يف احملطات

تعلقة بعدة عوامل بيئية أخرى و هلذا دائما عليه نقاط األنواع و نقاط العوامل البيئية، لكن هذه اإلرتباطات أيضا م
.يف الدراسة تكون غري واضحة يف بعض األحيان

العوامل (بالنسبة للمحاور ) األنواع(تتعلق احملاور الثالث أساسا على كيفية توضع كل متغري : التعريف بالمحاور
. مع بعضها البعض ا، تعتمد على مدى ارتباطه) البيئية

:المحور األول
املرتبطة به، ومن حيث قيمة التباين املفسر الذي ) األنواع(يعد هذا احملور من أهم احملاور من حيث عدد املتغريات 

:أي حوايل ثلث املعلومات املفسرة موجودة يف هذا احملور حيث% 31,73بلغ 
برك رطبة،مروج :اليةالتاخلصائص مروج جافة، يف اجلزء السالب جند :يف اجلزء املوجب جند اخلاصة التالية

نستنتج من هذا احملور وجود عالقة بني هذه اخلصائص و تواجد األنواع أي هناك عالقة بني األنواع . ومستنقعات
. لذا نستطيع أن نعترب أن احملور األول ميثل لنا خاصية الرطوبةللماء و الرطوبة،احملبة 

بإستعمال6بني أشهر فرتة الدراسة للمحطة تشابه األنواعيبني درجة :37شكل 

.Jaccardــ لمؤشر التشابه 
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:المحور الثاني
:التباين املفسر حيث من %22,99يستخلص هذا احملور

:السالب جند اخلصائص التاليةءغطاء نبايت كثيف، يف اجلز : يف اجلزء املوجب من هذا احملور جند اخلاصية التالية
ميكن إستنتاج وجود عالقة بني هذه اخلصائص أي توجد . غطاء نبايت قليل مع وجود بعض أنواع النباتات الزهرية

افتها يف تواجد األنواع أو عدم تواجدها ، لذا ميكن أن نقول أن تواجد األنواع و عالقة بني نوعية النباتات و كث
ذا نقول أن احملور الثاين .وكثافتها تتعلق بالغطاء النبايت و نوعية النباتات املتواجدة مبعىن وجود عالقة طردية  و 

. ميثل لنا خاصية الغطاء النبايت
:المحور الثالث

:من التباين املفسر حيث % 17,71يستخلص هذا احملور
يف اجلزء املوجب من هذا احملور جند خاصية عمق و سرعة جريان املاء قليلة، يف اجلزء السالب من احملور جند 

ذا جند أن هذا احملور يضم األنواع اليت تعيش على سطح . خاصية عمق املاء و سرعة اجلريانه كبرية نوعا ما و 
.  مق قليل، لذا نعترب أن هذا احملور ميثل عمق املاء و سرعة جريانهاملاء أو داخل املاء و على ع

، أي ميكن أن من املعلومات% 17,71و%22,99و% 31,73هي املعلومات املفسرة من طرف احملاور الثالث 
ا تفسر أكثر  ذه احملاور الثالث أل .األخرىمن التباين الكلي و الباقي يفسر بواسطة احملاور % 72,43نكتفي 

.%54,72أي ما يعادل %22,99+ %31,73:حيث2احملور + 1احملور :األوليشكل املستوى 
.%49,44ما يعادلأي% 17,71+ %31,73:حيث3احملور+ 1احملور :الثايناملستوى 
.%40,70ما يعادل أي% 17,71+ %22,99:حيث3احملور + 2احملور :الثالثاملستوى 
:األشكال حسب توضع المحطات تفسير 
:2×1محور 

حيث ) 38شكل(للتحليل العاملي للتناسب 2و 1أظهرت نتائج الرسم البياين املستوى األول و املمثل باحملورين 
:نالحظ

موعة الثالثة تقع يف اجلزء السالب بالنسبة لكال احملورين و اليت تضم احملطة  تشرتك يف األنواع اليت تفضل 6أن ا
موعة األوىل تقع يف اجلهة املوجبة لكال احملورين و . و بعض األنواع النباتية الزهرية) مروج رطبة(وسط رطب  ا
بالنسبة للمجموعة الثانية . مروج جافة و غطاء نبايت كثيفاألنواع اليت تفضلو تشرتك يف 5و 2و1تضم احملطة 

تشرتك 3و4جب بالنسبة للمحور األول و اجلزء السالب بالنسبة للمحور الثاين وتضم احملطتني ممثلة يف اجلزء املو 
.و غطاء نبايت قليل) مروج جافة(يف األنواع اليت تفضل وسط قليل الرطوبة 

:تشرتك يف األنواع التالية5و 2و 1تضم احملطة : 1مج
Heterogaster sp ،Euchloe crameri،Lycaena phlaeas،Paederus sp ،Philonthus sp،
Amphimallon sp،Anthrenus pimpinellae،Anthrenus sp،Oedemera sp2 ،Phytoeci icterica

Agapanthia cardui،Agapanthia irrorata،Agapanthia sp،Xylocopa violacea،Ammophila
sp،Rhodanthidium sp،Polistes sp.
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:تشرتك يف األنواع التالية4و 3تضم احملطة :2مج
Onthophagus gazella ¤Megascolia sp،Diplapion detritum،Scolia sp ،Chrysops sp،

Anthomyiidae،Tabanus bovinus.
:يف األنواع التاليةتشرتك6تضم احملطة :3مج 

Tettigonia sp،Dolycoris sp،Eupelix cuspidata،Danaus plexippus،Melanargia sp،
Vanessa cardui،Colias croceus،Colias eurytheme،Pontia daplidice،Utetheisa pulchella،

Autographa gamma ،pyrgus sp،Zygaena sp،Purpuricenus desfontainii،Bombus sp،
Bombylius discolor،Bombylius major.

:3×1محور 

). 39شكل (للتحليل العاملي للتناسب 3و 1و املمثل باحملورين الثاين نتائج الرسم البياين املستوى بينت
اليت تقع يف اجلزء املوجب بالنسبة للمحورين األول و الثالث و هي تشرتك يف 1للمجموعة األوىل تضم احملطة 

السالب ء أما يف اجلز ) جافةمروج (لرطوبة تفضل وسط قليل ااألنواع اليت تفضل عمق و سرعة املاء قليلة و أنواع 
اليت تشرتك يف األنواع اليت 5و2و اجلزء املوجب بالنسبة للمحور األول جند احملطتني بالنسبة للمحور الثالث 

جمموعة الثالثة تقع يف اجلزء السالب بالنسبة للمحور األول و اجلهة ).مروج جافة(تفضل األوساط قليلة الرطوبة 
)  مروج رطبة(بة يف األنواع  اليت تفضل األوساط الرطو تشرتك 6طة هي تضم احملوللمحور الثالث ةاملوجبة بالنسب
موعة الثانية تقع يف اجلهة املوجبة لكال احملورين األول و الثالث جند احملطة . و أنواع املائية اليت تضم األنواع 3ا

2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 336 x 6

Standardization: Row and column profiles
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تقع يف اجلزء السالب بالنسبة 4بالنسبة للمحطة أنواع املائية، و) مروج جافة(اليت تفضل أوساط قليلة الرطوبة 
للمحور الثالث و اجلزء املوجب بالنسبة للمحور األول و هي تضم أنواع اليت تفضل األوساط قليلة الرطوبة 

).مروج جافة(
:تشرتك يف األنواع التالية5و 2و 1تضم احملطة : 1مج

Tipula sp،Tipulidae sp،Culicidae  sp ،Chironomidae sp،Calliphora sp1 ،Tachinidae sp ،
Sphenoptera sp،Oenopia doublieri،Agapanthia cardui  ،Laccophilus hyalinus،Tipulidae

lunata،Culex sp،Tolmerus sp ،Lomatia belzebul.
: تشرتك يف األنواع التالية4و 3تضم احملطة : 2مج 

Thaumetopoea sp،Sesiidae sp ،Pyralidae،Bagous sp،Hydroglyphus geminus Hydroporus
planus،Chrysops sp ،Pollenia sp

:تشرتك يف األنواع التالية6تضم احملطة : 3مج
Nepa cinerea،Gerris lacustris،Hydrometra stagnorum،Notonecta viridis،Notonecta

irrorata ،Notonecta sp،Callicorixa vulnerata ،Corixa sp،Agabus didymus،Agabus
nebulosus ،Agabus sturmii،Colymbetes fuscus،Graphoderus sp،Hydroglyphus geminus

Hydroporus planus،Laccophilus hyalinus،Helophorus grandis،Helophorus flavipes،
Hydrobius fuscipes،Helochares obscurus،Laccobius sp،Peltodytes caesus،Noterus،

Cernuella sp.

:3×2محور 
). 40شكل (للتحليل العاملي للتناسب 3و 2و املمثل باحملورين الثالث الرسم البياين املستوى بالنسبة لنتائج

موعة األوىل تضم احملطة  اليت تقع يف اجلزء املوجب بالنسبة للمحورين الثاين و الثالث حيث جند األنواع اليت 1ا

2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  1 x  3
Input Table (Rows x Columns): 336 x 6

Standardization: Row and column profiles
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أما يف اجلزء السالب بالنسبة ،التالية  عمق و سرعة املاء قليلة و كثافة الغطاء النبايتتشرتك يف العوامل البيئية 
اليت تضم األنواع اليت تشرتك يف العوامل 5و2للمحور الثالث و اجلزء املوجب بالنسبة للمحور الثاين جند احملطتني 

ليت تقع يف اجلزء السالب بالنسبة للمحور الثاين ا6موعة الثالثة حند احملطة ا. التالية غطاء نبايت كثيفةالبيئي
هي تضم األنواع اليت تشرتك العوامل البيئية التالية غطاء النبايت قليل مع للمحور الثالث وةو اجلهة املوجبة بالنسب

موعة الثانية جند احملطة . وجود بعض األنواع الزهرية و عمق و سرعة املاء قليلة اليت تقع يف اجلهة املوجبة 3ا
للمحور الثالث و اجلهة السالبة بالنسبة للمحور الثاين اليت تضم األنواع اليت تشرتك يف العوامل البيئية التالية غطاء 

تقع يف اجلزء السالب لكال احملورين وهي تضم األنواع 4النبايت قليل و عمق و سرعة املاء قليلة، بالنسبة للمحطة 
.وجود غطاء نبايت قليلاليت تشرتك يف

:تشرتك يف األنواع التالية5و 2و 1تضم احملطة : 1مج
Mantispa styriaca ،Stenodema calcarata،Cassida vitata ،Chrysolina hyperici،Agrilus

biguttatus،Anthaxia sp ،Scolia sp ،Mylabris javeti ،Mylabris sp1،Mylabris sp2 ،
Mylabris hieracii،Mylabris pannonica ،Mylabris quadripunctata ،Agapanthia irrorata ،

Agapanthia sp،Oenopia doublieri،Asilidae ،Empis sp.
: تشرتك يف األنواع التالية4و 3تضم احملطة : 2مج 

Sesiidae sp ،Cryptocephalus bipunctatus ،Entomoscelis rumicis ،Polydrusus prasinus،
Agabus sturmii ،Radix sp،Calliphora sp.

:تشرتك يف األنواع التالية6تضم احملطة :3مج 
palpares libelluloides،Brachinus sclopeta ،Stenolophus ،Staphylinus olens،Aromia

moschata،Plagionotus marcorum،Coniatus sp،Tilloidea unifasciata،Neomochtherus sp
Scaeva pyrastri.

2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  2 x  3
Input Table (Rows x Columns): 336 x 6

Standardization: Row and column profiles
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:المناقشة.2
الدراسة التركيبية.1. 2

نوع من )336(جمموع اخلرجات امليدانية ملنطقة الدراسة مسحت بإحصاء.متت الدراسة يف منطقة واد بوسالم 
موع نوع من )18( و نوع من احلشرات)318( الرخويات تتوزع علىالكلي لألنواع لكل من احلشرات وا

عائلة، هذه النتائج أتت متوافقة مع العديد من الباحثني يف اجلزائر 105جنس و تتبع 261الرخويات، تنتمي إىل
البابور، و يف دراسة الذي نوع من احلشرات يف منطقة 186الذي أحصى ) Benkhelil,1991(منها دراسة 

رتب كما 10نوع من احلشرات تتوزع على 63يف حبرية أم البواقي  الذي أحصى)Si Bachir, 1991(أجراها 
ل حول تنوع و بيئة ئت عدة حبوث يف أودية منطقة القباأنواع من بطنيات القدم، كما أجري04أحصى عن وجود 

Lounaci, 2011; Lounaci)(الالفقاريات الكبرية منها دراسة and al, 2000رتب 07الذي أحصى عن وجود
دراسة باإلضافة إىل أنواع، 07أجناس و 07عائالت رخوية و 05نوع و 389جنس و186عائلة و65حشرية و

)0Haouchine, 201( هذه النتائج أتت متوافقة مع ،عائلة78جنس تنتمي إىل 112اليت أحصت عن وجود
دراسة اليت أقيمت يف منطقة تلمسان حول تأثري العوامل الفيزيائية على الالنتائج اليت حتصلنا عليها، و يف 

Damerdji(الرخويات منها دراسة لـ  et  Benyoucef, 2006( نوع من بطنيات 68حيث أحصت عن وجود
Damerdji, 2012 a(رى لـعائالت و يف دراسة أخ06القدم تنتمي إىل  ,b( حول تنوع و توزيع أنواع الرخويات

عائالت من بطنيات القدم،04نوع تنتمي إىل 22على بعض النباتات الطبية اليت أحصت عن وجود أيضا 
حول تأثري العوامل املناخية على الالفقاريات القاعية منها احلشرات املائية (Rezougui, 2012)و أيضا دراسة لـ

عائالت كل من اليوميات و غمديات األجنحة 04عائلة من ثنائية األجنحة و 24حيث سجلت و الرخويات
أخرى ةو يف دراس،عائالت من الرخويات09لت وجود و نصفيات األجنحة املائية، كما سجاملائية و الرعاشات 

Moulaï(ــــل et Aissat, 2011 ( رتب حشرية يف منطقة جيجل08نوع تنتمي إىل133الذي أحصى عن وجود.

تنوع البيولوجي الحول كما تتفق على العموم هذه النتائج مع بعض الدراسات أخرى اليت أقيمت يف خمتلف العامل 
;Courtial, 2013لــ منها دراسةيف املناطق الرطبة  Mouquet, 2006; Chevrier, 2004)( اليت أقيمت يف

Oertli)كذلك دراسةالربتغال et al,2000) خمتلف اليت أقيمت يفباإلضافة إىل بعض الدراسات راسيسو يف
Barbarin)و كذلك دراسة   (Robert,  1981)دراسةمنها فرنسامناطق et Teynie, 2009) اليت أجريت على

باإلضافة (Cizel, 2010)ودراسة Basse-Normandieيف حمافظة(Bunel, 2010)، وLoirوl’Huisneر
).إىل دراسات أخرى منها  Jourde, 2001; Haguet, 2002; Lévêque et al,1979) كما أجريت دراسات يف

; Franchimont et Saadaoui, 2001)املغرب منها دراسة  García and al,2010; Dakki, 1997) .

%70شكلت كل من غمديات األجنحة و نصفيات األجنحة و غشائيات األجنحة و ثنائية األجنحة نسبة - 

موع الكلي لألنواع Moulaï).نتائج الذي حتصل عليهاتوافقت هذه النتائج  مع . من ا et Aissat, 2011)



80

:و نصفيات األجنحةرتبة غمديات األجنحة 

موع الكلي لألنواع احلشرية % 39جنحة بنسبةاحلالية سيادة رتبة غمديات األأظهرت نتائج الدراسة  من ا
ا . و الرخوية  ا أ يف مجيع البيئات األرضية و املائية ، تتأقلمقد يرجع تنوع األنواع يف رتبة غمديات األجنحة كو

Bouchard, 2004)Dajoz, 2006أو قد يرجع إىل خصائصها املرفولوجية و لقد أشارت العديد من .);
;(Franchimont et Saadaoui, 2001الدراسات حول سيادة رتبة غمديات األجنحة منها دراسة 

Haouchine, 2010;(Moulaï et Aissat,2011 ; Meurgey,2011. نتائج الدراسة احلالية تشري و هذا
منهاهذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة)Chrysomelidae،Curculionida(سيادة العائالت التالية 

Benkhelil)دراسة ,1991 ; Boukli- Hacene, 2012). نواع التابعة لعائالت غمديات األجنحة األكما إحتلت
من % 12نسبةب) Noteridae ،Haliplidae،Hydrophilidae،Helophoridae ،Dytiscidae(املائية 

موع الكلي لألنواع رتبة غمديات األجنحة إال أن هذه النسبة كانت أقل مقارنة مع نتائج ،خالل فرتة دراستناا
منها دراسة  ) برك ، مستنقعات، أودية ( دراسات أخرى أقيمت حول تنوع غمديات األجنحة يف أوساط املائية 

(Queney et al, 2013; Velle, 2011 ; Queney, 2004 ; Valladares and al, 2002 بإضافة إىل أنواع .(
Hydrometridae،Nepidae ،Gerridae ،Corixidae،Notonectidaeالتابعة لرتبة نصفيات األجنحة املائية 

موع الكلي لرتبة نصفيات األجنحة يف%28فقد سجلت بنسبة  لى العموم مع دراستنا هذه، تتفق عنتائجمن ا
دراسةية  منهائوساط الرطبة و األوساط املااألحول تنوع رتبة نصفيات األجنحة يفنتائج دراسات أخرى 

(Korkeamaki and Gupta, 2010 ; Hazarika et Goswami, 2010; Dethier et al, 2008). كما أظهرت
تالفات يف نتائج الدراسة وجود إختالفات يف تواجد أنواع احلشرات املائية يف خمتلف حمطات دراستنا، هذه اإلخ

النسب و تواجد و عدد األنواع قد ترجع إىل اإلختالفات اجلغرافية أو إىل تباين مناطق البحث بيئيا أو قد ترجع 
.إىل نوع و طبيعة املاء

:رتبة اليوميات، الراعشات و ثنائية األجنحة 

،Asilidaeإن وجود األنواع التابعة لرتبة اليوميات والرعاشات و بعض األنواع التابعة لثنائية األجنحة منها عائلة 
Tipulidae،Culicidaeريب و القيف حمطات دراستنا قد يرجع كون هذه الرتب تتواجد يف وسطها البيئي الرطب

ا، و قد أشارت العديد من الدراسات اليت أقيمت يف خمتلف العامل حول من األوساط املائية إلكمال دو  رات حيا
Gama et(تواجد هذه األنواع يف األوساط الرطبة و املائية منها دراسة  Francis, 2008; Dethier et al, 2008

. (Courtial, 2013 ; Thomas, 2011 ; Kondratieff and Durfee,  2010

:القدمصف بطنيات 

تتفق نتائج احملصل عليها، نوع من صف بطنيات القدم اليت تتبع رتبة الرئويات18وجود أظهرت نتائج دراستنا
منها دراسةالعذبة حول إنتشار و توزيع الرخويات يف األوساط املائيةعلى العموم مع  دراسات أقيمت يف سوريا
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أنواع تنتمي إىل صف الرئويات، بينما 04أنواع من بطنيات القدم منها 09حيث سجلت) 2001bقاسم، ( 
تمعات الرخويات الربية)2001aقاسم، ( سجلت يف دراسة أخرى لـــ  أنواع 08حيث  سجلت ، حول دراسة ا

ر دانوب (Popa, 2005)دراسة لــعائالت من بطنيات القدم، أما يف 4تنتمي إىل  برومانيا اليت أقيمت يف 
وبعض(Alison, 1995)رضي و املائي، و كذا دراسة لــ األوسط النوع رخوي يف 44الذي أحصى عن وجود 

اهلند حول حصر و توزيع شعبة الرخويات منها دراسة الرطبة منأقيمت يف خمتلف مناطقاليت احلديثةدراسات ال
Suresh et al, 2012 ; Dalia and al, 2012)( دراسةباإلضافة إىل)Mutlu and Ergev, 2012 ( تركيايف

عائلة 26الذي أحصى عن وجود يف الربتغال(Chevrier et Mouquet, 2005; Chevrier, 2004)و دراسة 
بطنيات القدم األرضية، إال أن نسب تواجد بطنيات القدم إختلفت من دراسة صف نوع رخوي ينتمي إىل 84و 

ن تواجد أنواع بطنيات القدم يف خمتلف مناطق العامل إىل طبيعة وسط ياقد يرجع السبب يف تبإىل أخرى، و
.  الدراسة أو قد يعود إىل نوعية الرتبة أو إىل التباين اجلغرايف أو قد يعود إىل تلوث بعض املناطق

ع احلشرات املائية و احلشرات أنوا رإن غىن احملطة السادسة باألنواع احلشرية و الرخوية و كذلك وجود وظهو - 
قد يعود إىل طبيعة ، النصف املائية اليت تعيش على سطح املاء منها غمديات األجنحة و نصفيات األجنحة بوفرة 

يعود إىل طبيعة املاء الراكد و قليل اجلريان هذا العامل يساعد على بعض قدأو،النظام البيئي الرطب طوال السنة
أو قد تعود إىل وفرة الغطاء النبايت هلذه احملطة خاصة األنواع صف املائية بوجودها بوفرة ،ة و الناحلشرات املائي

.النباتية الزهرية أو قد يعود إىل عدم تدخل نشاط اإلنسان

احملطة الثالثة بالنسبة للمحطة السادسة قد يعود إىل تدخل نشاط اإلنسان مثل ممارسة الرعي يف األنواع قلةأما ـ - 
أو يعود ،ثر بعض احلشرات من التلوثبالتايل تتأو الزراعة أو قد تعود إىل قرب هذه احملطة من الطريق الوطين و 

Hughes)إىل عدم وجود نوع و كثافة الغطاء النبايت  et al, 2008).

:التغيرات الشهريةحسباألنواعوفرة .2.2

بأعداد كبرية خالل شهر ماي و جوان و سبتمرب قد يعود إىل توفر درجات احلرارة احلشرية ظهور األنواع إن 
Boukli)املالئمة، أو قد يعود إىل توفر مصادر الغذاء  - Hacene et Hassaine, 2010)، أما إخنفاضها خالل

عود إىل الظروف املناخية نتيجة إخنفاض درجات احلرارة ، أو قد تعود إىليرمباشهر مارس و أكتوبر و نوفمرب  
تتوافق هذه النتائج .أخرىة غري حيعوامل ريقي أو مرحلة النمو، أو إىل البعض أنواع احلشرات موجودة يف الطور 

;Ruffoni, 2012)الدراسات منهامع بعض نتائج  Diomandé et al, 2009; Si Bachir, 1991 ).

،ماي،شهر أفريلخاللنواع احلشرات املائيةأظهوركما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى حول 
,Latha and Thanga)منها دراسةنوفمرب  و أكتوبر  2010 ; Saijo, 2001) . قد يرجع السبب إىل توفر املاء ،

.خرىأىل عوامل بيئيةإو أو املستنقعات أصيف قد يرجع إىل جفاف بعض الربك خنفاضها خالل أشهر الإأما 

قد تعود إىل توفر الرطوبة و درجة احلرارة فصل الربيع و اخلرريففإن ظهورها يف ةنواع الرخويلألأما بالنسبة-
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و إخنفاضها يف (Damerdji, 2009)ها مع نتائج يتتفق النتائج احملصل عل.املناسبة أو إىل نوعية النظام الغذائي
الصيفي سباتالو دخوهلا يف مرحلةفصل الصيف و الشتاء قد تعود إىل إخنفاض أو إرتفاع درجات احلرارة 

)تتفق هذه النتائج على العموم مع نتائج .و الشتوي Satheeshkumar and Khan, 2012).

:مؤشرات البيئيةال.3. 2

ختبار مستوى التنوع البيولوجي و الثراء إعتماد مؤشرات التنوع البيولوجي على الصيغة الرياضية لتشخيص و إمت 
دف إثبات أن منطقة الدراسة ا هيالنوعي لألنواع يف منطقة الدراسة  منطقة ذات تنوع بيولوجي جبميع مؤشرا

.ية و البيولوجية و يف حالة توازنالبيئ

و مؤشر التوازنSchannon-Weaver، مؤشر التنوعSimpsonبينت قيم مؤشرات البيئية منها مؤشر 
)Dord،'H'،Eord( ا تقع تقريبا ضمن جماالت متقاربةاملعتمدة حسب دراستنا تتفق .الدراسةحمطاتيف مجيعأ

,Kalyoncu and Zeybek)هذه النتائج على العموم مع بعض الدراسات منها دراسة  2011; Girgin, 2010).

:)Simpson)Dمؤشر 

على وجود ثراء نوعي لألنواع يف حمطات الدراسة، أما قيم مؤشر )0,22-0,17( تدل القيم اليت تراوحت بني 
Simpson 1(للتنوع اإليكولوجي- Dord(مؤشر فقد جاء لتؤكد قيمةSimpson)Dord( من وجود تنوع بيولوجي

.لألنواع و بصورة جيدة كون القيم عالية

و أيضا تراوحت أشهر الدراسة،فرتةخالل)0,31-0,13( اليت تراوحت بني كما سجلت قيم  هذا املؤشر - 
)0,32- 0,06( لألنواع لكل  رتبة من الرتب احلشرية و الرخوية املدروسة مابني )Simpson)Dordقيم  مؤشر 

خالل هذه أشهر، كما  تدل بصورة جيدةاحلشرية و الرخوية دل على وجود تنوع بيولوجي لألنواعه القيم تهذ
ايةاألنواععلى وجود تنوع  قد يعود ثراء . داخل الرتب احلشرية و الرخوية ممايدل على أن التنوع يقرتب من الال

جات احلرارة املناسبة للنشاط احلشرات و الرخويات أو إىل عوامل األنواع إىل وجود ثراء األنواع النباتات و توفر در 
Damerdjiاألرضية و الرخوية حسب أنواع احلشراتأو قد تعود إىل نوعية الرتبة لبعض .حية أو غري حية أخرى

(2009).

:)Schannon-Weaver)'Hمؤشرالتنوع

و هذا حسب دراسة التنوع األنواع بني احملطات و تنوع عالية)H''(إىل أن مؤشر التنوع دراستنا تشري نتائج
خالل فرتة قيم العالية التعود قد ،األنواع خالل أشهر الدراسة و أيضا تنوع األنواع داخل الرتب احلشرية و الرخوية

Boukli)هذا التنوع يتوافق مع النظام البيئي املستقر و النظاميدراستنا إىل أن – Hacene et al, 2011). واليت
,Girgin(هذه النتائج تقرتب مع نتائج اليت أقيمت يف تركيا . أخرىرمبا تعود إىل عوامل بيئية  2010(.
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:)E(مؤشر التوازن أو التكافؤ 

متساوية يف مجيع يعكس قيمة الوفرة النسبية مبعىن أن توزيع نسب احلشرات كانت بصورة متقاربة واملؤشرهذا
األنواع داخل )0,91-0,77( و،)0,75- 0,81( حمطات الدراسة و هذا ما عكسته القيم اليت تراوحت ما بني 

تواجد و ، أي أنه يوجد توازن بني)نوفمرب -مارس ( خالل أشهر ) 0,92-0,73( الرتب احلشرية و الرخوية
القيم العالية املسجلة خالل فرتة الدراسة تدل على عدم وجود ، كما أن هذهخالل فرتة الدراسةاألنواعظهور

.أو قد يعود إىل عدم وجود سيادة أنواع على حساب أنواع أخرىحمطات الدراسة،مجيعإختالفات بيئية كبرية يف
Benkhelil(تتفق هذه القيم مع بعض الدراسات منها دراسة  يف حممية  البابور الذي وجد أن مؤشر )1991 ,

.)0,9، 0,6( التوازن حمصور بني

:مؤشر التشابه.4. 2

بني احملطة األوىل %75,94احلالية أن أكرب نسبة التشابه لألنواع بني حمطات الدراسة و اليت بلغت تناوجد يف دراس
شهر بني شهر جوان و ت أعلى نسبة للتشابه كانحيثنسبة تشابه األنواع يف الظهور حسب األشهر و و الثانية،

هذا التشابه قد يعود إىل تشابه الظروف املناخية أو قد تعود إىل طبيعة الغطاء .  %87,67و اليت بلغتجويلية
.أو القرب اجلغرايف للمحطتني أو قد تعود إىل عوامل أخرىالنبايت و كثافته



خاتمة
و

توصیات
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:خاتمة و توصيات
قمنا بدراسة التنوع البيولوجي لالفقاريات منها صف احلشرات و شعبة الرخويات يف منطقة رطبة  من منطقة  واد 

رتبة 14عائلة و105جنس و261نوع موزعة على 336مت جردحيث بوسالم ملنطقة اهلضاب العليا السطايفية، 
.حشرية و رخوية

كشفت نتائج الدراسة الكمية أن الرتب األكثر أمهية  من حيث عدد العائالت هي رتبة غمديات األجنحة 
موع الكلي للعائالت بنسبة 53و نصفيات األجنحة و ثنائية األجنحة و اليت متثلها  ،%50,08عائلة من ا

موع الكلي %69جنس بنسبة 154و  موع الكلي لألنواع% 61,61نوع بنسبة 207، و لألجناسا .   من ا

ية أن نسب أعداد العائالت و األجناس و األنواع إختلفت من حمطة إىل نوعتشري نتائج الدراسة الكمية و ال
و حىت تواجد أخرى،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود إختالفات يف نسب العائالت و األجناس يف نفس الرتبة

.األنواع يف نفس العائالت 

و كشفت أن احملطة السادسة ،وجود ثراء نوعي لألنواع احلشرية و الرخوية يف مجيع احملطاتتناسدرابينت نتائج 
موع الكلي لكل من 95، 231، 288نواع احلشرية و الرخوية إذ بلغت األأكثر ثراء و تنوعا من حيث عدد  من ا

.األجناس و العائالت على التوايلاألنواع و 

ا متثل أكرب رتبة من حيث عدد العائالت  بالنسبة لرتبة غمديات األجنحة، و من النتائج احملصل عليها وجدنا أ
.موع الكلي لألنواع امن %39تهااألجناس و األنواع حيث وصلت نسبو

و Odonata ،Isoptera،Ephemeroptera ،Dermapteraمن النتائج احملصل عليها بينت أن الرتب التالية 
Histeridae،Coccinellidae،Malachiidae،Geotrupidae،Formicidae:عائالت التاليةال

،Sarcophagidae،Scathophagidae،Elateridae ا متثل أكثر األنواع تواجدا يف مجيع احملطات دون أ
.هذه األنواع موجودة يف وسطها الطبيعي و املالئم إذن ،%100إىلإستثناء، حيث وصلت نسبة تواجدها

،Noteridae ،Haliplidae،Hydrophilidaeكما بينت نتائج الدراسة أن األنواع التابعة للعائالت التالية 
Helophoridae ،Dytiscidae ،Corixidae،Notonectidae تفضل األوساط املائية قليلة العمق و اجلريان مع ،

ا Hydrometridae،Nepidae ،Gerridaeوجود نباتات مائية، أما األنواع التابعة للعائالت التالية  تعيش يف  فإ
، Ephemeropteraتشري نتائج الدراسة أن األنواع التابعة لرتبة . األوساط املائية الراكدة مثل املستنقعات و الربك

Odonataومن احلشراتPulmonata من الرخويات و األنواع التابعة للعائالتAsilidae،Tipulidae

Culicidae ، ا .تفضل األوساط الرطبة القريبة من املاءأ

شهر ماي و جوان أكثر ثراءأننتائج احملصل عليها من خالل التغريات الشهرية يف وفرة األنواع، الكشفت 
أو /و ظهورا لألنواع خالل فرتة الدراسة، و أعترب شهر نوفمرب إختفاء أو تواجد قيل لألنواع، إن فرتة ظهور و 
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الزهرية و إىل عوامل خاصة النباتات أو إختفاء أنواع معينة لألنواع النباتية و /إختفاء  األنواع مرتبط بفرتة ظهور و 
ا و نشاطها أيضا و...) و الربكجفاف املستنقعات احلرارة  الرطوبة ( مناخية  .حسب دورات حيا

-Schannonبالنسبة للمؤشرات البيئية و املؤشرات البيولوجية املستعملة إخرتنا أهم املؤشرات و هي مؤشر التنوع

Weaver)'H( مؤشر ،Simpson(D) مؤشر التوازن ،(E) مؤشر تشابه ،Jaccard هذه املؤشرات تعطينا فكرة ،
هذا كلما إقرتب أو اهليمنة حيث  Simpsonبالنسبة ملؤشر .التنوع البيولوجي لألنواع يف وسط الدراسةعن حالة 

اية أي  يقل كلما زادت عدد األنواع يف بيئة معينة، أما مؤشر التنوع كلما كان يكونمن الصفر فعدد األنواع ال
فهذه )1(و إقرتب من الواحد 0,5ازن كلما زاد عن فاألنواع يف حالة إستقرار، أما مؤشر التو )1(أكرب من الواحد 

.    البيئة يف حالة توازن و مجيع األنواع متساوية و متقاربة يف عدد األنواع

و بلغت قيم التنوع 0,128، 0,182، 0,197بلغت)Simpson)Dordتشري نتائج احملصل عليها أن قيم الكلية 
)''H(كما بلغت قيم التوازنالعائلة  / بت 2,284اجلنس،/ بت2,084،النوع/بت2,024بــ(Eord)6690,7بــ ،

.لكل من األنواع و األجناس و العائالت على التوايل0,7897،0,8653

لت نحة غشائية األجنحة و الرعاشات سجتشري النتائج أن أنواع رتب التالية غمديات األجنحة و ثنائية األج
.) 0,91(اليت بلغتالتوازنفيها أعلى القيم ملؤشر  

النوع و أقل / بت2,98تشري النتائج أن رتبة غمديات األجنحة سجلت فيها أعلى قيم مؤشر التنوع الذي بلغ 
.0,06الذي بلغ Simpsonقيم ملؤشر اهليمنة  أو مؤشر 

و أعلى قيم ملؤشر التنوع Simpson(Dord)تشري النتائج أن احملطة اخلامسة سجلت فيها أقل قيم ملؤشر مؤشر 
.شهر نوفمرب يف احملطة الرابعةخاللسجل أعلى قيم ملؤشر التوازن بينما، شهر سبتمرب خالل

ويعود ،من خالل املؤشرات البيئيةوهذا ألنواع لبالنسبةة الرابعة يف حالة توازنتشري النتائج احملصل عليها أن احملط
.تواجد األنواعاملوئل البيئي من حيث الظهور و هذا التوازن إىل أن هذه األنواع متساوية و متكافئة يف 

ملعرفة نسبة التشابه بني احملطات من Jaccardيف هذه الدراسة أظهرنا النتائج احملصل عليها بإستعمال مؤشر تشابه 
ا بني احملطات، تشري  حيث تواجد األنواع املشرتكة بينها ملعرفة املميزات أو اخلصائص أو العوامل األكثر تشا

.%75,94بني احملطات كانت بني احملطة األوىل و الثانية بـJaccardؤشر تشابه ملالنتائج أن نسبة التشابه 

.%87,67لى نسبة التشابه  يف ظهور األنواع بني أشهر كانت بني شهر جوان و شهر جويلية بـتشري النتائج أن أع

تبني معاجلة املعطيات اإلحصائية بطريقة التحليل العاملي للتناسب و اليت أظهرت وجود ثالث جماميع من األنواع 
التباين املفسر الكلي قيمةمن%72,43بــ تفسر حسب احملاور الثالث األوىل اليت تتوزع على ستة حمطات 

.طاء النبايت و عامل عمق املاءغعامل ال،عامل الرطوبة : و الذي يفسر العوامل البيئية التالية 
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من خالل دراسة التنوع البيولوجي يف منطقة واد بوسالم  ملنطقة اهلضاب العليا السطايفية  و هي عبارة عن منطقة 
:احملافظة عليه ومن التوصيات اليت نقرتحهالذا جيببيئية فيها تنوع بيولوجي كبري

 متابعة الدراسة و جرد األنواع جديدة و إجراء دراسة تصنيفية و بيئية  معمقة و تأثري العوامل الفيزيائية
يف هذه و الكيميائية لوسط الدراسة و مقارنتها بالنتائج احلالية ملعرفة التغريات احلاصلة لألنواع احلشرية و الرخوية 

.املنطقة 
نوصي بإجراء دراسات بيولوجية معمقة أكثر حول دراسة التنوع البيولوجي يف املناطق الرطبة األخرى .
املسامهة يف محاية و احلفاظ على النظام البيئي يف املناطق الرطبة اليت هي أساس توازن الكائنات.
ها   اناحلشرية و الرخوية اليت ميكن استعملاإلستفادة من نتائج الدراسة و اليت دلت على  بعض األنواع

.كمؤشرات حيوية
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المالحق



.أهم النباتات املوجودة يف منطقة واد بوسالميبني1جدول : 1ملحق
الفصائل األنواع و األجناس اإلسم الشائع

Caucalis daucoides (Linnaeus 1753). قوقال جزریاني
Laserpitium latifolium (Linnaeus 1753).

Apiaceae الخیمیة                        Laserpitium halleri (Crantz, 1767).
Thapsia garganica (Linné, 1767) الدریاس

Asteraceae          النجمیة

Carduncellus pinnatus (Desf.) DC. (1838) قرین الجدي 
Carduus pycnocephalus (Linnaeus 1763). اللُّسان الغلیظ الرأس
Carthamus lanatus (Linnaeus 1753). القرطم الصوفي
Centaurea calcitrapa (Linnaeus 1753). قنطریون جیريبونقار، 
Centaurea nicaeensis (All, 1785).
Centaurea pullata (Linnaeus 1753). القنرطیون المتفجع ، المرار
Chamaemelum nobile ((L.) All, 1785. البابونج ، بومالل
Cichorium intybus (Linnaeus 1753). الھندباء البریة ، الجعضیض
Crepis vesicaria (Vill, 1779). السراغة المنتفخة 
Cynara cardunculus (Linnaeus 1753). الخرشف ، الخرشوف الشوطي
Inula viscosa (Linnaeus 1753). الدابقالراسنمقرمان ، طیون الدبق ،
Sonchus asper (Linnaeus 1753). التفاف الجاسیئ، الخرم المر ، الجعضیض الخشن
Sonchus maritimus (L, 1759) القنطریون المرجي
Sonchus olerceus (Linnaeus 1753). تلفاف ، الفاف الزیتي ، ام الحلیب
Taraxacum officinale .المرةالشالطةالتالمة،،الجقجیق،العجوز،ضرسةطرخشقون مخزني 

Boraginaceae الحمحمیات Borago officinalis (Linnaeus 1753). الحمحم المخزني، خبز النحل، أبو العرق، لسان الثور، الورد ماوي،
، ساق الحمام بوكریش،بوتلقمالحرشة،

Capparaceae               الكباریة Capparis spinosa (Linnaeus 1753). ،فلفل الجبل ، الشلم الكبار ، القبار ، الشفلح ، االصف

Convolvulaceae        المحمودیة Convolvulus arvensis (Linnaeus 1753). الغراب ، اللواي،طربوشاللبالب الصغیر ،لبالب الحقول ، المداد ، 
دویلةلبنة،غویرم،

Convolvulus tricolor (Linnaeus 1753). اللبالب ، الالف  ، اللوایة الصغیرة
Cistaceae Helianthemum grandiflorum (Scop. DC1805). القریضیة

Brassicaceae    الصلیبیة Capsella bursa-pastoris ( (L.) Medik., 1792. الكرآاس،الخنفجالخیل،لبسانالغرین،حرة،البریةحرة،كیس الراعي
Sinapis arvensis (Linnaeus 1753). الخردل البري ، الصفیرة ، خردل الحقول

Cyperaceae السعدیة Carex sp. السعدیة

Fabaceae  البقولیة
Trifolium campestre ( Schreb,1804 ) النفل الحقلي، النفل الناعم
Trifolium pratense (Linnaeus 1753). نفل المروج ، النفل االحمر ، برسیم المروج
Retama raetam  ( Forssk.) Webb184 . الرتم الشائع

Juncaceae                      األسلیة
Juncus acutus (Linnaeus 1753). األسیل الدبب
Juncus articulates (Linnaeus 1753). األسیل المفصلي
Juncus rigidus (Linnaeus 1753). األسیل الخشن 

Lamiaceae         الشفویة
Marrubium vulgare (Linnaeus 1753). تمریوت ، حشیشة الكالب ، الفراسیون الشائع ،المریوث، 
Mentha pulegium (Linnaeus 1753). النعناع البري ، الفلیو 
Mentha aquatica (Linnaeus 1753). النعناع المائي

Liliaceae                       الزنبقیة Asphodelus albu (Mill, 1768). البرواق ، البروق ، العیصالن ، الخنثى البرواق االبیض، العنصل 
Malvaceae                  الخبازیة Malva sylvestris (Linnaeus 1753). الخبیز
Papaveraceae           الخشخاشیة Papaver rhoeas (Linnaeus 1753). قابابوش ، بوقرعون ، الخشخاش، المنثور
Pinaceae              الصنوبریة Pinus halepensis (Mill, 1768). الحلبيالصنوبر

Poaceae   النیجیلیة

Arundo donax (Linnaeus 1753). القصب
Avena sativa (Linnaeus 1753). الشوفان ،الخرطال
Cyndon dactylon (L.) Pers1805 . النجیل ، مورشیندنت ، الرعاف ، نجم
Lolium rigidum (Gaudin,1811 ). الزوان الخشن
Triticum repens ( L) النجیلالنجم،النجیر،الفار،سبولة،القزمیر

Polygonaceae           البطباطیة Rumex acetosella (Linnaeus 1753). حماض الغنم
Rumex obtusifolius (Linnaeus 1753). حما ض البقري ، حماض البراري البري ، السلق البري الراوند البري

Plantaginaceae              الحملیة Plantago major (Linnaeus 1753). الماء،الكلب، سیفالمصاصة ، لسان الحمل الكبر ، آذان الجدي لسان
أذینة، براق

Ranunculaceae  الحوذانیة Ranunculus flabellatus ( Desf, 1798). الحوذان المرجي
Rhamnaceae     السدریة أو النبقیة Rhamnus spina chriti (Linnaeus 1753). السدرة
Salicaceae            الصفصافیة Populus alba (Linnaeus 1753). الحور األبیض

Salix alba (Linnaeus 1753). الصفصاف األبیض

Scrophulariaceae     غدبیة
Veronica agrestis (Linnaeus 1753). زھرة الحواشي المرجیة

Verbascum phlomoides (Linnaeus 1753). ثلجالحمار،أذنابوصیرا،األنظار،صالح لنظار، البوصیر،مصلح
.ارظاألن

Sparganiaceae Sparganium erectum (Linnaeus 1753). إسبارغانیون قائم
Tamaricaceae
االثلیة ، الطرفاویة  Tamarix africana (Poi., 1789). االثل اإلفریقي ، الطرفا

Typhaceae                     البوطیة Typha  latifolia (Linnaeus 1753). البردي ، البوط عریض األوراق
Urticaceae القراصیة Urtica dioica (Linnaeus 1753). .بوزقدوف،خساسأبوالنار،الحریق،بنتالقراص الكبیر ، 



.على قائمة رامسار)باهلكتار(جدول يوضح أهم الدول اليت لديها أكرب منطقة رطبة مساحة : 2ملحق

عدد المواقع الرطبةالدول المتعاقدة
169المملكة المتحدة

138المكسیك
74إسبانیا

64أسترالیا
52إیطالیا

51النرویج
51السوید

50الجزائر
49فلندا

49ھولندا
46الیابان
45إرلندا

.املساحةمهية دولية من حيث أكرب منطقة رطبة ذات أجدول يوضح أهم :3ملحق 

Ngiri-Tumba-Maindombe, RD Congo 6 569 624 ha 24/07/2008
Golfe de la reine Maud, Canada 6 278 200 ha 24/05/1982
Grands affluents, Congo 5 908 074 ha 13/12/2007
Sudd, Soudan 5 700 000 ha 06/06/2006
Okavango Delta System, Botswana 5 537 400 ha 09/12/1996
Bahr Aouk et Salamat, Tchad 4 922 000 ha 01/05/2006
Delta Intérieur du Niger, Mali 4 119 500 ha 01/02/2004
Malagarasi-Muyovozi Wetlands, Tanzanie 3 250 000 ha 13/04/2000
Pantanal Boliviano, Bolivie 3 189 888 ha 17/09/2001

.صغر منطقة رطبة ذات أمهية دوليةأجدول يوضح : 4ملحق 

Ganghwa Maehwamarum Habitat, Rép. de Corée 1 ha (0,30) 13/10/2008
Mare Aux Cochons Freshwater Wetlands, Seychelles 1 ha (0,315) 02/02/2010
Ile Alcatraz, Kamsar/Boke, Guinée 1 ha (1,0) 18/11/1992
Somerset Long Bay Pond, Bermudes, Royaume-Uni 1 ha (1,1) 11/05/1999
Gulf of Tubli, Bahreïn 2 ha 27/10/1997
Hungry Bay Mangrove Swamp, Bermudes, R.-U. 2 ha 11/05/1999
Lover’s Lake, Bermudes, R.-U. 2 ha 11/05/1999
Warwick Pond, Bermudes, R.-U. 2 ha 11/05/1999
Odaesan National Park Wetlands, Rép. de Corée 2 ha 13/10/2008



.الرئيسية النباتية و احليوانية يف العاملجدول يبني عدد األنواع املقدرة و املعروفة للمجموعات :5ملحق 

الموصوفة% عدد األنواع المحتملة عدد األنواع الموصوفة المجموعة

1 400,000 4,000 الفیروسات
0,4 1,000,000 4,000 بكتیریا
5 1,500,000 72,000 فطریات
20 200,000 40,000 األولیات
10 400,000 40,000 الطحالب
47 30000 14000 bryophytes
83 300000 250000 النباتات
6 400,000 25,000 الدیدان
27 150,000 40,000 القشریات
10 750,000 75,000 العناكب
13 8,000,000 1000000 الحشرات
50 200,000 100000 الرخویات
88 50,000 44000 الفقاریات
46 250,000 115,000 أنواع أخرى
13 13,600,000 1,800,000 المجموع

.رتبة حشرية29من ةو مكوناملعروفة عامليا لصف احلشرات عدد األنواع ميثل :6ملحق 

Ordres Espéces
coleoptères 330000

Diptères 124000
Léoidoptères 165000

Hyménoptères 115000
Hémiptères 84000
Orthoptères 19000
Trichotères 7000
Collemboles 6474

Odonates 6000
Thysanotères 5600
Névrotères 5000
Blattodea 4000
Psocotères 3000
Phthiratères 3000à5000
Phasmotères 2500

Isotères 2200
Ephémérotères 2000à2100

Ordres Espéces
Plécotères 1900
Dermatères 1840
Mantodea 1900

Siphonatères 1900
Diploures 800

Strepsitères 532
Mécotèrestères 500

Protoures 500
Thysanoures 300à370

Archaeognathes 280à350
Mégalotères 270
Embiotères 250

Raphidiotères 175
Zoratères 30

Grylloblattidestères 25
Mantophasmatodes 25



)جدول يبني التنوع البيولوجي للالفقارية  يف اجلزائر  حسب مصدر:7ملحق MATE, 2009).
Biodiversité algérienne « naturelle »

Règnes / Groupes Nombre d’espèces dans
le monde

Algérie (nombre de taxons)

Décrites Estimées Connu Inconnu/estimé Disparu

Faune
invertébrée

Mollusques 70 000 200 000 75 20 ?

Annélides 1 200 - 16 60 ?

Arachnides 75 000 750 000

Insectes 950 000 8 000 000 1 900 90 ?

Nématodes 25 000 400 000

Crustacés 40 000 150 000



.جدول يبني الرتكيب الكمي الكلي للعائالت و األجناس و األنواع لرتب احلشرية و الرخوية  و توزيعها على حمطات الدراسة: 8ملحق 

المحطات 1المحطة  2المحطة  3المحطة  4المحطة  5المحطة  6المحطة 
العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع العائلة الجنس األنواع

ODONATA 6 10 18 6 8 16 6 8 16 6 8 16 6 10 18 6 10 18 6 10 18
ORTHOPTERA 6 14 17 3 7 8 4 8 9 3 6 7 5 12 15 6 13 15 6 14 17
DICTYOPTERA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 4 4
HETEROPTERA 13 31 39 12 26 33 6 14 20 7 17 21 12 16 22 9 19 23 13 29 36
NEUROPTERA 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
LEPIDOPTERA 11 21 24 7 11 13 5 12 15 5 5 5 3 5 7 4 7 8 8 18 21
COLEOPTERA 26 94 130 22 74 97 19 65 83 16 59 71 15 48 57 20 65 87 24 83 105

HYMENOPTERA 10 26 28 8 20 21 5 16 18 5 15 16 9 13 14 9 19 21 9 22 24
DIPTERA 14 29 38 11 20 26 11 24 31 7 10 15 10 17 22 10 15 20 12 22 28

HOMOPTERA 2 10 10 2 8 8 2 9 9 2 7 7 2 7 7 2 9 9 2 10 10
EPHEMEROPTERA 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

ISOPTERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DERMAPTERA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PULMONES 7 12 18 5 10 15 4 8 13 1 3 5 2 4 6 5 9 15 5 9 16
المجموع 105 261 336 84 193 246 69 172 222 58 137 170 70 139 175 79 177 227 95 231 288



:ملخص
. دراسة ھو جرد وحصر مختلف األنواع الحشریة و الرخویة في منطقة واد بوسالم التي تعد منطقة رطبةالالھدف من ھذه 
خالل الخرجات . 2013إلى غایة شھر جوان 2012امتد العمل المیداني من شھر جویلیة . محطات) 6(اختیرت ستة 

تحلیل النتائج و معالجتھا بعدة  مؤشرات بیئیة تم..). كالسیكیة، مصائد(المیدانیة تم استعمال عدة طرق لجرد الحیوانات 
نوعا من صف الحشرات و بطنیات القدم تنتمي إلى 336أظھرت دراسة التركیب الكمي و النوعي وجود . و طرق تحلیلیة

عائلة95بـ6سجلنا أعلى وفرة في المحطة. أكثر الرتب وفرة ھي غمدیات األجنحة.جنس 261عائلة و 105رتبة و  14
، التنوع ، Simpson(تم حساب المؤشرات البیئیة و البیولوجیة . نوع مقارنة بالمحطات األخرى288جنس و 231و 

أوضحت الدراسة وجود تغیرات .حیث سمحت لنا بتقییم بنیة المجتمع الحیواني في كل محطة ) Jaccard…التوازن ، 
نوع من الحشرات و الرخویات في المحطة 279و بلغت شھریة في تواجد األنواع إذ سجل أعلى تواجد في شھر جوان

حیث ممكننا من )  AFC(تم تحلیل البیانات اإلحصائیة  باستعمال البرنامج المعلوماتي للتحلیل العاملي للتناسب . السادسة
. حشریة/ةتحدید العوامل البیئیة المتحكمة في توزیع األنواع في المحطات و بینت النتائج وجود ثالث مجموعات بیئی

.جرد، التنوع البیولوجي، المناطق الرطبة، منطقة واد بوسالم، حشرات و الرخویات، الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Résumé
L'objectif de cette étude consiste à inventorier  les insectes et de mollusques présents dans
différents milieux de la vallée d’Oued Boussellam  qui est considérée comme une zone
humide. Les sorties sur le terrain ont été effectuées du mois de juillet 2012 jusqu’au mois de
juin 2013. 6 stations différentes ont été choisies pour faire cette étude. Plusieurs méthodes et
techniques d’inventaire ont été combinées pour  la récolte des animaux (classiques,
piégeage…). Les résultats ont été analysés et traités par plusieurs indices écologiques et
méthodes d’analyses.  L'étude de  la composition qualitative et quantitative  a révélé la
présence de 336 espèces d'insectes et gastéropodes  réparties sur 14 ordres, 105 familles et
261 genres. La classe des insectes est la plus diversifiée. Le nombre d’espèces le plus élevé
est celui de l’ordre des Coléoptères. La station 6 est  la plus riche en espèces par rapport aux
autres stations (288 espèces réparties sur 231 genres et 95 familles). L'étude a montré des
variations mensuelles. La richesse faunistique la plus élevée est notée durant le mois de juin
où 279 espèces d’insectes et de  gastéropodes sont  enregistrées uniquement au niveau de la
station 6. L’utilisation des indices écologiques (Simpson, Diversité, Equitabilité, Jaccard..)
nous a permis de juger de la situation écologique du peuplement d’animaux étudié au niveau
de chaque station. L’analyse factorielle des correspondances et la classification hiérarchique
ascendante ont dégagés 3 principaux groupes d’insectes/stations.
Mots-clés: Inventaire, Biodiversité, zones humides, vallée Boussellam, insectes et
gastéropodes,  Algérie.

ABSTRACT
The main objective of this study Inventory of inventory the insects and the mollusks
presented in different environments of Oued Boussellam valley which is considered as
Wetlands. The visits to the area were from July 2012 to June 2013. 6 different stations were
chosen to make this study. Lot of methods and techniques for listing were combined of
gathering animals (classical, trapping ….). The results were analysed and treated by many
ecological indexes and analytical methods. The study of the qualitative and quantitative
composition revealed the presence of 336 species of insects and gastropods devided into 14
orders, 105 families and 261 genres. The insects category is the most diversed. The most
increased number of species is that of coleoptera. The 6th station is the richest with species
compared with other stations (288 species devided into 231 genres and 95 families). The
study shows monthly variations. the most increased fannistic recheness is remarked during
juin when 279 insect and gastropods  species were registered only in station 6. The use of
ecological indexes (Simpson, diversity, Equitability, Jaccard,..)  Leads us to juger the
ecological situation  of the studied animal settlement in every station. The factorial analyses
of hierarchical rising correspondances and classifications have mentioned 3 principal groups
of insects /stations.
Key words: Inventory, biodiversity, wetlands, valley Oued Boussellam, insects and
gastropods, Algeria.
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