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  ان حممدعلى سيد وصلى هللااحلمد هلل الذي ال ينسى من ذكره 
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 موضوع البحث إذ أبدى كل القرتاحه لدكتور جنيدي رضااألستاذ ا                

 أستاذ املشرف املساعد ستاذوإىل األ ،والتوجيه املستمراملالحظات القيمة                     
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 .طيلة اخلرجات امليدانية                   

 
 
 
 



 

 

 ملخص
لرتبة ات والنبااتت ابإلضافة إىل بعض اخلصائص الكيميائية لاحلشر  أصنافتلف حصر خمإىل دراسة الهذه  هتدف     
إىل  2014 نوفمربشهر  من ةوذلك لفرتة املمتد. اهلضاب العليا بسطيفمنطقة املركب البيئي الرطب املتواجدة يف  يف

 اطع عرضية حسبمن كل موقع مت تقسمها إىل ثالث مق حمطات مواقع وثالث ثالث ختريتأ .2018 أكتوبرشهر 
لنبااتت ومجع احلشرات واجلرد  ستعمال عدة طرقإ. خالل اخلرجات امليدانية مت األحزمة النباتية وتدرج ملوحة الرتبة

الدراسة تباينا واضحا يف  أظهرت نتائج. وطرق حتليليةمؤشرات بيئية  ومعاجلتها بعدة. مت حتليل النتائج عينات الرتبة
، (‰147,66-1,14)اسة وموامسها، صنفت الرتبة على أهنا ماحلة حيث تراوحت ما بني صفات الرتبة بني مواقع الدر 

، بينما كانت قيم األس اهليدروجيين متعادلة متيل إىل القلوية (%3,07- 0,01) يف حني تراوحت املادة العضوية ما بني
 نأصناف احلشرات والنبااتت عملختلف  أظهرت دراسة الرتكيب الكمي والنوعي .(8,33 -7,13)فقد تراوحت ما بني 

صنف نبايت  121حصر  دحشرية، أما جرد النبااتت فق رتبة 12عائلة و 85و جنس 139إىل نوعا تنتمي 159وجود 
 أعلى جلس ،أصناف احلشرات توزيع يف وزمين مكاين تباين الدراسة نتائج أظهرتعائلة.  33جنس و 91ينتمي إىل

 بينما. األخرى ابملواقع مقارنة نوع 154و جنس135و عائلة 85 بــ ابزر سبخة موقع يفألصناف احلشرات  كلي  عدد
 حتتراو  قيم احلشراتأصناف  لتنوع وينر شانون مؤشر سجل نوع،141 بلغ وماي أفريل شهر وفرة خالل أعلى سجل

اهليمنة ما  يف حني تراوح مؤشر ،(0,99 -0) بني ما قيمته تراوحتمؤشر التوازن  بينما( النوع/بت 1,98 -0) بني ما
 املوقعني بني ام سجلت شراتألصناف احل تشابه عالقة أقوى أن للتشابه جاكارد مؤشر نتائج بينت (.0,173-0)بني 

(FS2T1 وFS1T1) لتحليل العاملي للتناسب ا ستعمالاإلحصائية إبحتليل البياانت  .%89,80 وبلغت(AFC) 
 وجود نت النتائجاملواقع وبيالبيئية املتحكمة يف توزيع األنواع يف ممكننا من حتديد العوامل ( ACP)واملركبات األساسية 

للمحاور الثالث  (AFC)رتباط سليب مع املادة العضوية. أظهرت نتائج قوي بني امللوحة واجلبس وعالقة إ رتباط إجيايبإ
ب تواجد جماميع حس من العوامل البيئية والغطاء النبايت وخصائص الرتبة وجود جمموعتني من % 47,09املفسرة بـ 

 أصناف احلشرات.  
مناطق الرطبة، تنوع البيولوجي، سبخة وشط، جرد، حشرات، نبااتت، خصائص الرتبة، حتليل  الكلمات املفتاحية:
 اإلحصائي، سطيف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrac 
     The main objective of this study Inventory the insects taxa and plans, in addition to some 

chemical properties presented in different environments of Eco complex wetlands present in the 

Setif high plains. For a period from November 2014 to October 2018. Three different sits and 

three stations were chosen, from each station divided into three transects, according to the 

distribution of plant and soil salinity in each transect. During field outputs, several methods were 

used to inventory insects and plants and collect soil samples. Results were analysed and treated 

by many ecological indexes and analytical methods. The results showed a clear divergence in 

soil characteristics between study sites and seasons, according to the values of salinity soil was 

classified as Brackish and ranged from (1,14‰-147,66‰), while the organic matter ranged 

between (0.01 - 0.07%), whereas the pH values were neutral tends to near alkaline and ranged 

from (7,13- 8,33). The study of the qualitative and quantitative composition revealed insects taxa 

and plants showed that there are 159 species belonging to 139 genera, 85 families and 12 orders, 

and the plant inventory has listed 121species belonging to 91 genus and 33 families. It was also 

noted that there was a Spatially and temporally variation in species distribution, The highest total 

number of insects taxa was recorded in Sebkha Bazer, while the highest total number recorded 

in April and May was 141 insect taxa, Shannon –Weiner index of insect varied between (0-1,98 

bit/species) while the equitability index which ranged between (0-0,99), whereas the Simpson 

index which ranged between (0-0,173). Jaccard similarity results showed the highest degree of 

similarity was 89,80 % recorded between FS1T1 and FS2T1. The results of (A.C.P) showed a 

strong positive correlation between salinity and gypsum and a negative correlation with organic 

matter. While the results of (A.F.C) of the three axes explained by 47,09% of environmental 

factors, vegetation and soil properties showed two groups according to the presence of insect 

taxa.  

Keywords: wetlands, biodiversity, Sebkha and Choot, Inventory, entomofauna, plants, soil 

characteristics, statistical analysis, Setif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé  
    L'objectif principal de cette étude est d’inventorier les espèces d’insectes inféodés aux 

différents types des zones humides dans les hautes plaines de la région de Sétif. Les 

caractéristiques physico-chimiques des milieux de ces zones de zones humides (Eco 

complexes) ont été également étudiées. Cette étude s’est étalée de novembre 2014 à octobre 

2018. Trois sites différents et trois stations représentant chaque site ont été 

choisis. Trois transects dans chaque station ont été retenus, selon le degré de la salinité, du 

couvert végétal et du sol. Au cours des sorties sur le terrain, plusieurs méthodes ont été utilisées 

pour inventorier les insectes, la végétation et le prélèvement des échantillons de sol. Les résultats 

ont été analysés et traités par de nombreux indices écologiques et méthodes analytiques. Les 

résultats obtenus ont montré une nette divergence dans les caractéristiques du sol entre les sites 

d'étude et les saisons. Selon les valeurs de salinité obtenues, les sols ont été classés comme 

saumâtre et variait entre (1,14 ‰ -147, 66 ‰), la matière organique variait entre (0,01 - 0,07 %), 

les valeurs de pH étaient neutres et tendent à être presque alcalines et varient entre (7,13 - 

8,33). L'étude de la composition qualitative et quantitative a révélé que les taxons d'insectes et 

des plantes ont montré qu'il existe 159 espèces d’insectes appartenant à 139 genres, 85 familles 

et 12 ordres et pour la végétation, on a recensé 121 espèces appartenant à 91 genres et 33 

familles. Il a été également noté qu'il y avait une variation spatiale et temporelle dans la 

répartition des espèces d’insectes. Le plus grand nombre de taxons d'insectes (richesse 

spécifique) a été enregistré à Sebkha Bazer, tandis que le nombre total le plus élevé est enregistré 

en avril et mai avec 141 taxons d'insectes. L’indice de Shannon–Weiner variait entre (0-1,98 

bit/espèce), l’indice d’équitabilité variait entre (0-0,99), et que l’indice de Simpson variait entre 

(0-0,173). Les résultats de similitude représentée par l’indice de Jaccard montraient que le degré 

de similitude le plus élevé était de 89,80% et est enregistré entre FS1T1 et FS2T1. Les résultats 

de l’A.C.P ont montré une forte corrélation positive entre la salinité et le gypse et une corrélation 

négative avec la matière organique, alors que les résultats de l’A.F.C des trois axes 

expliquant 47,09% des facteurs environnementaux. La végétation et les propriétés du sol ont 

dégagé trois groupes selon la présence de taxons d'insectes. 

Mots-clés : zones humides, biodiversité, Sebkha-chott, inventaire, insectes, plantes, 

caractéristiques du sol, analyse statistique, Sétif.  
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 مقدمة 
. مثل املياه العذبة كالوداين، (2014)موهويب، تتميز اجلزائر بوجود أنظمة بيئية غنية ومتنوعة، من بينها املناطق الرطبة 

واملياه املاحلة كالسبخات والشطوط. تعترب املناطق الرطبة املاحلة الداخلية مثل السباخ والشطوط من األنظمة البيئية 
كثر حيوية وديناميكية، من حيث التنوع يف خصائصها ومواردها الطبيعية والبيولوجية )النباتية واحليوانية(. واستنادا األ

م، واملتعلقة إبدراج كثري من املناطق الرطبة وخاصة منها 1984إىل قوانيني رمسار اليت إنظمت اجلزائر إليها سنة 
موقع رامسار تقدر  50يبلغ حاليا بارات بيولوجية وإيكولوجية. اعت السباخ والشطوط كمناطق رطبة حممية لعدة

هكتار. وتعرف املناطق الرطبة حسب إتفاقية رامسار أبهنا كل منطقة تتميز بوجود املاء 2,991013 مبساحة إمجالية بـ
ت والربك اسواء كانت طبيعية أو إصطناعية دائمة أو مؤقتة عذبة أو ماحلة أو أجاج، تشمل األوساط مثل املستنقع

 .((SCR, 2013واملروج واألودية 
تشكل املناطق الرطبة املاحلة الداخلية فضاء يصعب تتبع دراسته من انحية التنوع البيولوجي أو التنوع اإليكولوجي، 
حيث يعرف التنوع البيولوجي أبنه اجملموع الكلي للكائنات احلية املتواجدة يف بيئة معينة، ويشمل هذا التنوع ضمن 

ة نواع وبني األنواع والنظم البيئية. يقدم التنوع البيولوجي يف املناطق الرطبة خدمات ذات قيمة بيئية، علمية، إقتصادياأل
وحسب التقارير اليت أدلت هبا املنظمة العاملية للتغريات املناخية وأيضا . (;MCA, 2005b) SCR, 2013وسياحية 

اجلائر والتلوث وما إىل غري ذلك من نشاطات وممارسات اإلنسان  نتيجة املمارسات البشرية وما صاحبه من الرعي
ويف ظل تداخل العوامل الطبيعية والبشرية يف هذه املناطق الرطبة وخاصة منها السبخات والشطوط ، الالعقالنية

بة الذي ائص الرت وحىت تنوع يف خصخلق نوع من الالتوازن يف إيكولوجية التنوع احليوي سواء احليواين أو النبايت 
 نعكس على أنظمتها الطبيعية والبيئية. إ

إن فقدان التنوع البيولوجي املستمر يف املناطق الرطبة سواء املاحلة أو العذبة منها النظام البيئي للرتبة سيؤثر ابلدرجة 
ئص الرتبة الكيميائية  خصاور يفاألوىل على تنوع األنواع النباتية سواء النبااتت امللحية أو النبااتت الزراعية نتيجة لتده

العضوية، كما تؤثر على تنوع  احليواانت وعلى وجه اخلصوص الالفقارايت اليت تعترب من أكرب الشعب تنوعا من و 
حيث العدد، من بينها احلشرات  اليت حتتل املرتبة األوىل من حيث عدد األنواع يف شعبة مفصليات األرجل وذلك 

 وقصر دورات حياهتا وتكيفها يف مجيع البيئات وقدرهتا على الطريان يرجع إىل عدة مميزات منها صغر حجما
(George, 2007.)  مل حتظى السبخات والشطوط سواء الساحلية أو الداخلية ومن خالل الدراسات املرجعية الوطنية

على و بدراسات تفصيلية حول تنوع احليواانت وخاصة منها الالفقارايت  بسطيفوابألخص منطقة اهلضاب العليا 
وجه اخلصوص احلشرات، واقتصرت معظم الدراسات حول دراسة تنوع الطيور وبعض الثدييات وأيضا تنوع النبااتت 

إال أنه وجدت دراسات اندرة حول التنوع البيولوجي والعالقة بينهما.  وكذلك خصائص الرتبة الفيزايئية والكيميائية
ن الدراسات كانت مقتصرة على نوع أو نوعني من األنواع معينة ملالفقارايت يف املناطق الرطبة املاحلة، معظم هذه 

احلشرات ودراسة عالقتها بفنولوجيا الطيور، أو ذكر بعض أنواع احلشرات يف بعض الدراسات كدراسة نظرية. أغلب 
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ألنواع ا هذه الدراسات مل تعطي االهتمام بدراسة املؤشرات البيئية والبيولوجية لكون هذه املؤشرات تعكس مدى وفرة
 وتوزيعها وصحة البيئة اليت تعيش فيها، وكذا عالقتها ابلنبااتت وكذلك عالقتها مع خصائص الرتبة. 

وألن دراسة التنوع البيولوجي للحشرات بشكل عام يف اجلزائر قليلة جدا يف املناطق الرطبة وبصورة خاصة السباخ 
ي وجد إحصائيات حديثة ودقيقة حول التنوع البيولوجوالشطوط حيث وجد فقرا كبريا وإن مل يكن اندرا، إذ ال ت

للحشرات وعالقتها ابلرتبة وخصائصها والغطاء النبايت مع تغريات املناخية مدي انتشارها وتوزيعها وفرهتا العددية 
 والنوعية يف هذه املناطق.

الشطوط( وقلة )السبخات و ونظرا ملا سبق من حيث أمهية التنوع البيولوجي للحشرات يف املناطق الرطبة املاحلة 
حول دراسة  طيفمبنطقة سيف اهلضاب العليا من املركب البيئي الرطب الدراسات متت هذه الدراسة يف ثالث مواقع 

التنوع احليوي للحشرات حسب األحزمة النباتية وكذلك حسب تدرج ملوحة الرتبة مع التغريات الزمنية واملكانية هلذه 
ء راسة األوىل يف هذه املواقع كمسامهة يف إثراء الثروة احليوانية منها علم احلشرات وإعطااملواقع، حيث تعترب هذه الد
 قيمة لعلم احليوان يف اجلزائر.

 يهدف هذا البحث إىل:
ية أساسية توفري قاعدة معلوماتية علمحصر وجرد خمتلف أنوع احلشرات والنبااتت املتواجدة يف منطقة الدراسة، ل

وجودة يف املناطق الرطبة املاحلة وخاصة سبخة ابزر وشط البيضة وشط الفرعني ليستند إليها حول تنوع األنواع امل
الباحثني مستقبال، كما يهدف البحث إىل معرفة مدى انتشار هذه األنواع احلشرية، ومدى أتثري العوامل البيئية 

 وية.واملناخية على هذه األنواع وابلتايل إظهار بعض أنواع احلشرات كمؤشرات حي
خاصة السباخ  املركب البيئي الرطبمث مقدمة مشلت أمهية التنوع البيولوجي يف  عن الدراسة تضمن البحث ملخص

والشطوط والدراسات املتعلقة هبا يف العامل ويف اجلزائر كما مشلت أمهية البحث وأهدافه، أستعرض يف اجلزء النظري 
عالقته ابملناطق و السباخ والشطوط  وكذلك التنوع البيولوجي وأمهيته إبعطاء حملة عن املناطق الرطبة بصفة عامة مث عن 

املتعلقة بتنوع  طروحاتبعض الدراسات من املنشورات واأل استعراضمت ، الرطبة بصفة عامة يف العامل ويف اجلزائر
، و الرتبة راسة الغطاء النبايتدمتبوعا بمث دراسة فيزايئية للمنطقة   املناطق الرطبة املاحلة،الرتبة يف حلشرات والنبااتت و ا

ئية والبيولوجية عتماد على املؤشرات البيق الدراسة، مث حتليل النتائج ابإلوأستعرض يف اجلزء التطبيقي مواد وطر 
وابلدراسة اإلحصائية متبوعا ابملناقشة مع أهم الدراسات املتوافقة معها، وأختتم البحث بوضع خامتة كحوصلة للنتائج 

املعتمدة يف الدراسة  املراجعقائمة ستعراض إات والتوصيات وكذا املقرتحات مت  تضمنت أهم االستنتاجواملناقشة اليت
 ا ابملالحق.عمتبو 
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/ 02/ 02يف نعقدتأعاملية يف جمال البيئة،  تفاقيةإدم احملافظة على املناطق الرطبة هي أق تفاقيةإرامسار أو  تفاقيةإ

 ستخدام املستداموإللحفاظ  وهي معاهدةم، 1975/ 12/ 21مبدينة رامسار اإليرانية، دخلت حيز التنفيذ يف  م1971
ل وقف ضروري للتنوع البيولوجي، وضعت من أج ونظاما إيكولوجيااملائية  وبيئة وموطنا للطيورللمناطق الرطبة 

ستعمال واإليع احملافظة رامسار إىل تشج تفاقيةإ. هتدف واملستقبلايدة التدرجيية لفقدان املناطق الرطبة يف احلاضر الز 
التعاون الدويل  وعن طريقختاذها على املستوى الوطين أو القومي إاطق الرطبة عن طريق إجراءات يتم للمن العقالين

النباتية واحليوانية و احلياة الربية  واحلفاظ علىت اإليكولوجية األساسية من أجل الوصول إىل التنمية املستدامة للعمليا
  .( (SCR, 2013; TEEB, 2013كل العامل  يف

يف اخلصائص الطبيعية  ختالفإذلك يعود إىل   سبب يفالعلماء البيئة حول تسمية وتعريف املناطق الرطبة، و إختلف 
وهي كل منطقة  ،تفاقية رامسار تعرف على أهنا النظام البيئيإوحسب لوجية للبيئة يف حد ذاهتا، والكيميائية والبيو 

تتميز بوجود ماء عذب أو أوجاج أو شديد امللوحة بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو يف العمق القريب، راكدا 
أنواعا نباتية  ق، بني األوساط الربية واملائية، وأتوي هذه املناطنتقايلإ، يف موضع فاصل و/أو اصطناعيأو جاراي أو 

و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة، مبا فيها مناطق املياه البحرية اليت ال يتجاوز عمق املياه فيها، يف أوقات املد 
ط مت تقدير هذا العمق ابلقياس إىل أقصى عمق ميكن أن تصل إليه طيور البحيث  ،واجلزر املنخفضة، عن ستة أمتار

 .( (SCR, 2013; TEEB, 2013أثناء حبثها عن الطعام

  هاتصنيف معايريو  املناطق الرطبة أنواع .1
  أنواع املناطق الرطبة. 1.1

 الرطبة:حتديد مخسة أنواع رئيسية من املناطق  مت ((SCR 2013 رامسار تفاقيةإحسب 
والشعاب ، خريةصوالشواطئ الهي املناطق الرطبة الساحلية مبا فيها البحريات الساحلية،  :املناطق البحرية . 1. 1.1

 .املرجانية
 .واجلزر ومستنقعات املاجنروف واملستنقعات املدمبا يف ذلك مناطق الدلتا، مصبات األهنار:  . 2. 1.1
  املناطق الرطبة املتصلة ابلبحريات. البحريات:. 3. 1.1
 .املائيةواجملاري املناطق الرطبة املمتدة على طول األهنار  وتتمثل يفاملناطق النهرية:  . 4. 1.1
 )الرتاب(. والسباخ وأراضي اخلث وتعين املستنقعاتاملستنقعات:  . 5. 1.1
  معايري التصنيف. 2.1
   حسبو  بشريةللموقع اجلغرايف واإلعدادات ال الرطبة وذلك بتقسيمها وفقا أو املناطق راضيتوصيف األو تصنيف مت 

SCR 2006)) نوعا للمناطق الرطبة تندرج  42 واليت تتضمنة، رامسار يف تصنيف املناطق الرطب اتفاقيةعتمدت أ
 :وهيحتت ثالث فئات 

 .(1جدول ) نسانمن صنع اإل صطناعيةاإلالساحلية، املناطق الرطبة الداخلية، املناطق الرطبة  املناطق الرطبة البحرية
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 (. (SCR, 2006 الرطبةاملناطق  أنواع تصنيف معايري: 1جدول 

 حليةاألراضي الرطبة البحرية/ السا
 أمتار 6قل من أالعمق  أ

 دائمة
 مياه ماحلة

 الكساء النبايت حتت املاء ب
 الشعاب املرجانية ج
 صخرية د

 شواطئ
 رمال حصى أو حصباء هـ
 و رملية أو ماحلة(مسطحات )طينية أ ز

منطقة بني املد 
 واجلزر

 مياه ماحلة أو قليلة امللوحة
 سبخات ح
 غاابت ط
 شاطئيةحبريات  ي
 مصبات املياه و

 ماحلة، قليلة امللوحة أو مياه عذبة جوفية ض ك )أ(
 مياه عذبة حبريات شاطئية ك
 

 األراضي الرطبة الداخلية
 غاديراألهنار، اجلداول واأل م

 دائمة
 مياه جارية

 مياه عذبة

 الدلتا ل
 الينابيع والواحات ذ
 متقطعة/  ةمومسي غاديرواأل اجلداول هنار،األ ن
 هكتار 8أصغر من  س

 دائمة
 حبريات وبرك

 هكتار 8أكرب من  رع
 هكتار 8 من أصغر ع

 متقطعة/  مومسية
 هكتار 8 من أكرب رق
 دائمة مغطى معظمها ابألعشاب رع

ت تربة بخات ذاس
 غري عضوية

/  مومسيةدائمة/  مغطى معظمها ابلشجريات ث
 ا ابألشجارمغطى معظمه خ و متقطعة

 متقطعة/  مومسية مغطى معظمها ابألعشاب رق
 دائمة غري حرجية ش
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سبخات ذات تربة  حرجية خ ع
 خث

سبخات ذات تربة  لب(إرتفاع عال )جبال األ ت أ
 التندرا ت ر خث أو غري عضوية

 دائمة ف
مياه ماحلة أو  حبريات

قليلة امللوحة أو 
 قلوية

 مومسية / متقطعة ص
 دائمة ق ع

 سبخات وبرك
 مومسية / متقطعة ق ف
  ذات حرارة جوفية ض ز

 جوفية ض ك )ب(

 

 ذات األمهية الدولية الرطبة املناطقحتديد  معايري .2
وذلك حسب األمهية  2006املناطق الرطبة إىل جمموعتني حسب املعايري املعلنة عنها من أمانة إتفاقية رمسار  قسمت

 (.2جدول )الدولية إىل جمموعتني 
 بة.يدة أو اندرة أو منوذجية من األراضي الرطمن املعايري اليت تضم املواقع اليت حتتوي على أمناط فر  جمموعة أ

 من املعايري اليت تضم املواقع ذات األمهية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي. جمموعة ب
 

  أراضي رطبة من صنع البشر
 ستزراع املائي )مثل األمساك/ الربيان(برك اإل

 هكتار(. 8قل من رك املشاتل، وبرك الصغرية )عادة أوتشمل برك املزارع، وب :برك
 قنوات الري وحقول األرز.وتتضمن  :راضي املرويةاأل

األراضي الزراعية املغمورة ابلفيضاانت املومسية )مبا يف ذلك املرج الرطبة أو املراعي اليت تستخدم طريقة الزراعة 
 املكثفة والرعي املكثف(.

 حواض امللح الصناعية، املالحات، اخل.أ :ستغالل امللحمواقع إ
 هكتار(. 8واجز )عموما أكثر من خزاانت/صهاريج/ سدود/ ح :مناطق ختزين املياه

 .احلفر: احلصباء/الطوب/طني احلفر، ركام احلفر وبرك التعدين
 إخل. حواض األكسدة،الصرف الصحي، وأحواض الرتسيب، وأ مزارع مياه :مناطق معاجلة مياه الصرف
 قنوات الصرف، املصارف.

 .البشرخرى، من صنع ارست والنظم املائية، اجلوفية األمناطق الك ،ض ك)ج(
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 (.(SCR, 2006 الدوليةالرطبة ذات األمهية  األراضي اإلعالن معايري: 2جدول 
 جمموعة أ من املعايري 

دة أو ريفاملواقع اليت حتتوي على أمناط 
 راضي الرطبةاندرة أو منوذجية من األ

 :1معيار  
على مثال  نت حتتويينبغي أن تعترب األرض الرطبة ذات أمهية دولية إذا كا

و منوذجي لنمط ألرض رطبة طبيعية أو شبه طبيعية داخل فريد أو اندر أ
 املناسبة. ةجغرافيالبيو إطار املنطقة 

 جمموعة ب من املعايري
مهية الدولية للحفاظ املواقع ذات األ

 على التنوع البيولوجي

تعتمد املعايري على األنواع 
 واجملتمعات البيئية

 :2معيار 
ألنواع سريعة تدعم ا كانت  إذا دولية أمهية ذات الرطبة رضاأل تعترب أن ينبغي

 نقراض أو اجملتمعات البيئية املهددة.لتأثر أو املهددة أو املهددة ابإلا
 :3 معيار
 عداداتت تدعم كانت  إذا دولية أمهية ذات الرطبة رضاأل تعترب نأ ينبغي

و/أو احليوانية اهلامة للحفاظ على التنوع البيولوجي ملنطقة  النباتية نواعاأل
 بيوجغرافية معينة.

 :4 معيار
النبااتت  نواعأ تدعم كانت  إذا دولية أمهية ذات الرطبة رضاأل تعترب أن ينبغي

حلة حيوية من دورة حياهتا أو تقدم املالذ اآلمن أثناء و/أو احليواانت يف مر 
 الظروف غري املواتية. 

تعتمد معايري حمددة على 
 الطيور املائية

 :5 معيار
 20ينبغي أن تعترب األرض الرطبة ذات أمهية دولية إذا كانت تدعم ابنتظام 

 ألف أو أكثر من الطيور املائية.
 :6 معيار
 %1 نتظامإب تدعم كانت  إذا دولية أمهية ذات الرطبة األرض تعترب أن ينبغي

 من أفراد معينة أو أنواع فرعية من الطيور املائية.

تعتمد معايري حمددة على 
 األمساك

 :7 معيار
ينبغي أن تعترب األرض الرطبة ذات أمهية دولية إذا كانت تدعم نسبة كبرية 

 ية، أو مراحل معينة يفمن األنواع الفرعية أو أنواع أو عائالت ألمساك أصل
دورة حياهتا و/أو تفاعالت األنواع و/أو التعدادات اليت متثل فوائد األراضي 

 الرطبة و/أو قيمتها ومن مث تساهم يف التنوع البيولوجي العاملي. 
 :8 معيار 

صدر غذائي متثل م كانت  إذا يةلدو  مهيةأ ذات الرطبة األرض تعترب أن ينبغي
اطق وضع البيض و/أو احلضانة و/أو مسار اهلجرة هام لألمساك و/أو من

 ر.خاخل األرض الرطبة أو يف أي مكان آالذي تعتمد عليه األمساك سواء بد

تعتمد معايري حمددة على 
 أنواع أخرى

م ذات أمهية دولية إذا كانت تدعينبغي أن تعترب األرض الرطبة  :9 معيار
ة حليواانت من غري الطيور من أفراد نوع معني أو أنواع فرعي %1تظام إبن

 واليت تعتمد على األراضي الرطبة.
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 أهم أماكن تواجد املناطق الرطبة. 3
موقع للمناطق الرطبة يف  2060دولة )عدد األطراف املتعاقدين( إبمجايل 165 تفاقيةاإلتضم  SCR (2013 )حسب 

وحسب  .2013مناطق الرطبة  يف شهر جانفي مت إضافتهم لقائمة رامسار لل 2مليون كلم 1,97العامل، تغطي حوايل 
 5,7مليون هكتار ) 570مركز احلفظ العاملي التابع لربانمج األمم املتحدة، فإنه مت تقدير مساحة املناطق الرطبة حبوايل 

فيئات،  % 26سباخ،  % 30حبريات،  % 2من مساحة سطح األرض، تنقسم إىل  % 6 أي ما يعادل ،(2مليون كم
إال أن املساحة اليت تشغلها املناطق الرطبة ابلنسبة ملساحة األرض الكلية غري  ،سهول % 15، و مستنقعات % 20

  .(SCR, 2013)معروفة على وجه التحديد 

 يف العامل .1. 3
املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية  Ngiri-Tumba-Maindombeمنطقة  تعترب أ ((SCR 2013 حسب

 624 569 6ت بـ اليت قدر  ذات األمهية الدولية، حيث حتتل املرتبة األوىل من حيث املساحةمن أكرب املناطق الرطبة 

 13/10/2008أعلن عنها يف  أصغر منطقة رطبة ذات أمهية دوليةأما ، 2008/ 24/07و اليت مت اإلعالن عنها يف  هكتار
 هكتار. 0,30كوراي بـ مساحة قدرها   متواجدة يف Ganghwa Maehwamarum Habitat هي و 
 اجلزائريف  .2. 3

املاحلة كالبحريات  والوداين أواجلزائر غنية ابملناطق الرطبة سواء املناطق الرطبة الساحلية أو الداخلية العذبة كاألهنار 
يولوجي حيث التنوع الب يمة منهي أكثر املوارد ق وهذه البيئات، والشطوط السباخ واملستنقعات وخاصة منها

 وإكمال ورات املائيةالد واحلفاظ علىالرطبة دورا هاما يف العمليات احليوية  إذ تلعب املناطق. يةواإلنتاجية الطبيع
 (.2014)موهويب، والنبااتت املائيةاحلياة بعض األنواع احليوانية  دورات

 نفت، وص04/03/1984 يف تفاقيةاإلفعليا إىل هذه  نضمتإ ،1982 ديسمرب11رامسار يف تفاقيةإوقعت اجلزائر على 
رييت: حبوتتمثل يف  الطارف،يف والية  م، واليت توجد1983نوفمرب  4يف أول منطقة رطبة يف اجلزائر يف قائمة رامسار 

 .(DGF, 2004) هكتار3,160مساحة وأوبريا بـهكتار  2,700مساحة طونقا بـ
، حددت يولوجإسرتاجتيتها حول احلفاظ على التنوع البي يف (;DGF, 2014 SPANB, 2016) حسب إحصائيات

 2056من األراضي الرطبة منها ) 2375مت جرد  2015خالل سنة و  ،فرعي من املناطق الرطبة جممع 103جممع و 16
من األراضي موقع  50من بينها يوجد األراضي الرطبة من صنع اإلنسان(  من 319ومن األراضي الرطبة الطبيعية 

   (.1شكل ) هكتار2,991013 بـ مبساحة إمجالية قدرواليت تالرطبة على قائمة رامسار ذات أمهية دولية 
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 .(SPANB, 2016) للمناطق الرطبة املوجودة يف اجلزائر ي: خريطة توضح املعقدات وحتت املعقد البيئ1شكل

 

 (والشطوط اخنبذة حول املناطق الرطبة الداخلية )السب .4
كوينها عدة مرفولوجية التبخرية اليت يشرتك يف توالشطوط من املناطق الرطبة، وهي من الظواهر اجليو  اختعد السب

ال عوامل طبيعية وبشرية، أمهها مياه السيول واملياه اجلوفية اليت يرتفع فيها املاء إىل السطح بفعل اخلاصية الشعرية حام
الطبقة  معه األمالح الذائبة واليت تكون قشور ملحية بيضاء أو بنية اللون نتيجة لوقف املاء األرضي مدة طويلة يف

وم الهوائية ينتج عنها تبادل يف األصول القاعدية والكالسي الصماء إىل تفاعالت حيوية وكيميائية يف ظروف
والصوديوم والبواتسيوم وتنتج يف بعض األحيان اجلبس، فضال عن أثر املناخ إذ تعمل احلرارة املرتفعة يف زايدة شدة 

نسان بتدخله يف سوء تساعها اإلإلى تكوين هذه الظواهر ويشارك يف ع أتثري الفوالق والعمليات التكتونيةوالتبخر، 
 .(2016)فهمي و آخرون،  إدارة األراضي الزراعية والعمليات الصناعية

 تعريف السبخة .1. 4
 -Subkha- Sabka- Sebkha سبخات واليت تعددت مصطلحاهتا العاملية تعرف السبخة ومجعها سباخ أو

Sabkah -Sebkhah  ،ب تتك ميكن أنبالد العربية يف الSebkra ,Sebkhra  ،  تكتب ميكن أن وSalina ,Salar  

حيث يطلق اسم  ،(2016، وآخرون)فهمي أمريكي-إنكليزيمصطلح   Flat  ,Alkali و مصطلح إسباين هوو 
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ملياه أبهنا  علم اعرف السبخة يفتو  السبخة على األراضي املنخفضة واملستوية املتعرضة ملعدل عال من تبخر املياه.
ومعرضة  فالنبات، وتتميز بظهور تكوينات ملحية على السطح خالل فرتات اجلفامن قاع احلفرة مغلقة خالية 

ة رتفاع مستوى املياه اجلويف املاحلة خالل الفرتة املمطرة. أطرافها مغطاة أبعشاب قصري للفيضان مبياه الفيض وإب
هو عبارة عن منخفض و  الشطوط مفردها الشطو  chottsالشطوط مراع:  تسمى بـ متأقلمة مع امللح مشكلة منطقة

لتكسوه  يفمتتلئ يف فصل الشتاء وجتف يف فصل الصعدمية التصريف  من أوحال شديدة امللوحة على شكل حبريات
وحة املقاومة للمل النبااتت تنبث فيهتنتشر يف املناطق اجلافة وغري جافة حيث تتغذى على مياه األمطار  ة من امللحعبق

     .(2016، وآخرونفهمي ؛ 1993، وآخرونالعمودي ) حيث تشكل مراعي ضعيفة
 تعريف تربة السبخة .2. 4

مالح املختلفة برتاكيبها األوراؤه هنا الرتبة الغنية ابألمالح نتيجة تبخر حمتواها املائي خملفا تعرف تربة السبخة أب
فهمي ؛ 1993، ونوآخر العمودي ) للسبخة لقشرة الصلبةاالكيميائية اليت تشكل يف النهاية طبقة ملحية تشكل 

      .(2016، وآخرون
 تربة السبخة خصائص .3. 4

 نضغاطإللتتميز ترب السبخية بعدة خصائص من أمهها: ملوحة مياهها اجلوفية القريبة من سطح األرض، قابليتها 
ة من الرتبة وامللح ذات بته، الطبقات املتعاقبعليه، احملتوى املائي هلا بني فصلي الصيف والشتاء من جفافه إىل رطو 

قيا وقلة كثافتها فميائية ضمن مسافات قصرية رأسيا وأمساكة خمتلفة، عدم جتانسها وتغري خواصها الفيزايئية والكي
 .(1993، وآخرونالعمودي )وضعف قدرهتا التحملية يف حالتها الطبيعي 

 تربة السبخية تصنيف .4. 4
، املهيدب؛ 1993، وآخرونالعمودي )الرتكيب املعدين وأيضا حسب املوقع اجلغرايف  تصنف ترب السباخ حسب

 إىل: (2002
 :إىلتصنف  لرتكيب املعدينا حسب .1 .4. 4

 .من رمال متباينة األحجام واليت تتكون سبخات رمليةأ. 
 .تتكون من طني حبري سبخات طينيةب. 
 وطينية. تتكون من سبخات رملية  سبخات خمتلطةج. 

 :إىل تصنف املوقع اجلغرايف حسب .2 .4. 4
زر حنسارها عن اليابسة بسبب ظاهرة املد واجلوذلك أثناء تراجع وإ تنشأ من ترسيب حبري سبخات ساحليةأ. 

وتتكون عادة من حبيبات رمل انعمة وخشنة ونسبة قليلة من الطمي. عادة ما حتاط هذه السبخة ببحرية منفصلة 
 .املركبةو نواع منها سبخات ساحلية منها قدمية، البسيطة أ وتوجد ثالث من جهة أخرى، من جهة البحر وابلصحراء

مستوى  االقارية والتذرية ويتحكم فيهتتوازن عندها عمليات الرتسيب  وهي مناطق سبخات قارية )داخلية(ب. 
 .(2002، املهيدب)وسبخات جافة سبخات رطبة  وتصنف إىلاملاء األراضي 
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 ةيبة السبخالرت  أنواع .5. 4
اه املاحلة من الرتبة، ختالف معدل تبخر املي العامل نتيجة إليف املناطق تكوينها يفة يدللرتبة السبخة أمساء حملية عد

مقطع عرضي  2شكل  يوضح إخل.......Playa القاع  Sabkha  ، الشط، املالحةSabkha  من أمساءها السبخة
 .(2002، املهيدب)حة املالالقاع املاحل و القاع و لكل من السبخة و 

 

 
 .(2002، املهيدب)مقطع عرضي يوضح الفرق بني السبخة والقاع والقاع املاحل واملالحة  :2شكل 

 السبخةين العوامل املؤثرة يف تكو  .6. 4
ل اميوجد العديد من العوامل اليت تؤثر يف تركيب تربة السبخة وخواصها الفيزايئية والكيميائية، وخيتلف أتثري هذه العو 

إبختالف الظروف العامة للسبخة، من بينها: العوامل املناخية، الرتكيب الكيميائي، العوامل اجليومورفولوجية، العوامل 
   .(2016، وآخرونفهمي ؛ 1993، وآخرونالعمودي ) اهليدرولوجية والعوامل احليوية

ماحلة تصل إىل  توفر مياهو درجات احلرارة  رتفاع يفواإل ونوعية الرتبةبطبوغرافية السطح  الرتبة السبخية ملوحةتتحدد 
 السطح بفعل اخلاصية الشعرية سواء كان مصدر املياه اجلوفية قريبة من السطح أو مياه البحرية أو هنرية أو مياه الري. 

 يف العامل والشطوط أماكن تواجد السباخ .7. 4
مثل اخلليج ، شبه جافةو  اجلافةملناطق احلارة لعامل، خاصة يف اا الشطوط يف أماكن عديدة من دوللسباخ و تتواجد ا
 % 30 مريكية. تغطي هذه األماكن ما يقاربالوالايت املتحدة األسرتاليا و ، املكسيك وأدول مشال إفريقياالعريب و 

    .الشطوط يف العامليوضح مناطق تواجد السباخ و  3شكل  .(Aiban, 1999) من مساحة اليابسة
 الداخل علىو حيث تنحصر إما ما بني الشاطئ  والربك واملسطحات امللحيةستنقعات اليت هبا امل وتكثر األراضي

 ، أو تكون داخل القارات. وتكوينه اجليولوجيمسافات متباينة ختتلف تبعا لطبوغرافية السطح 
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انس قطاع سي نتيجة لعدم جتجتاهني الرأيف اإل وكيميائيا وميكانيكيا تتغريختالف رواسبها طبيعيا إب وتتميز السبخات
 .(2002، املهيدب) تساع نطاق النسيجإ يف واألفقي ويظهر ذلكالرتبة 

 . (Aiban, 1999) يف خمتلف العامل تواجد السباخ توزيع مناطق خريطة :3 شكل
 

 الرطبة وعالقته ابألراضيالتنوع البيولوجي . 5
 املعين املتحدة األمم مؤمتر أقرها اليت ،"ريو تفاقياتإ "الثالث تفاقياتمن اإل واحدة البيولوجي التنوع تفاقيةإ تعترب

 سراين بدأ وقد 1992 عام يف جانريو دي ريو قد يفع الذي األرض، قمة سمإب أيضا واملعروف والتنمية ابلبيئة
 والتقاسم لعناصره، املستدام ستخدامواإل البيولوجي، التنوع حفظ :التالية ابألهداف 1993 عام هناية يف تفاقيةاإل

 الوراثية املوارد إىل املالئم الوصول طريق عن ذلك يف مبا الوراثية، املوارد ستغاللإ عن النامجة للمنافع واملنصف العادل
  .(;UNEP, 2007 SCBD, 2010 a) للتكنولوجيات املالئم النقل طريق وعن

ملســـتمدة من كافة املصـــادر مبا ة االتباين بني الكائنات العضـــويتفاقية التنوع البيولوجي أو التنوع احليوي أبنه إتعرف 
زءا جفيها، ضـــمن أمور أخرى، النظم اإليكولوجية األرضــــــية والبحرية واألحياء املائية واملركبات اإليكولوجية اليت تعد 

تعريف وإن هذا ال .داخل األنواع وبني األنواع والنظم اإليكولوجية يتضــــــمن التنوعوذلك  .(TEEB, 2010 a) منها
فيعين  : النظم اإليكولوجيـة واألنواع واجلينـات وأمـا النظـام اإليكولوجيالبيولوجي، وهييقر بثالثة مستوايت للتنوع 

 وحدة متثل هاعتبار ية إبية يتفاعل مع بيئتها غري احلالدقيقة النباتية واحليوان الكـائنـات العضــــــوية جملموعات جممعـا حيويـا
 ويتســــم كل نظام إيكولوجي منها بعالقات معقدة بني شــــىت.اإليكولوجية على مســــتوايت  النظم وتوجد إيكولوجية.

 تنوع األنواع إىل ويشـــري ،واحليواانت والبشـــر، واملكوانت غري احلية، مثل اهلواء واملاء مثل النبااتتاملكوانت احلية، 
املتنوعة من  اجملموعة إىل األنواع(ضـمن  )التنوعيشـري التنوع الوراثي  يف حني ،املتنوعة من األنواع املختلفة اجملموعة
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 ,UNEP, 2007 SCBD) اجلينات املوجودة يف النبااتت واحليواانت والالفقارايت والفطرايت والكائنات احلية الدقيقة

2010 a; .) 

 يف العامل التنوع البيولوجي .1. 5
 100- 7نه قدر بنحو أفإن هذه األعداد غري معروفة بدقة غري  UNEP (1995)حسب التقديرات اليت أصدرهتا 

ا نواع اليت مت تعريفها ووصفهعدد األ يبلغمليون نوع.  15-13كثر قبوال بني العلماء هو مليون نوع، ولكن العدد األ
دائيات. وحسب تبالبكرتاي واخلمائر والفطرايت واإلمليون نوع ما بني حيوان ونبات وأحياء دقيقة ك 1,75علميا حنو 

ملعدل السنوي لعدد ا وقد بلغاحليواانت الالفقارية،  ومعظمها منكتشاف أنواع جديدة سنواي إ والبحوث يتمالتقارير 
 نوعا. 13000 نواع اجلديدة املوصوفة يف التسعينات من القرن املاضياأل

مل تكشف أو توصف أو تصنف  من أنواع الكائنات احلية يف العامل %90العلمية احلديثة عن  وكشفت الدراسات
 %91ومن كل األنواع الربية  %86بـ اليت أجريت يف اجلامعات قدرت  والعلماء وحسب الدراسات اإلنسانمن قبل 

 . (UNEP ،1995) نواع البحرية مل تصنف بعدمن األ
لف نوع حيث مت تقسم أ 298 والنبااتت بـمليون نوع،  8,7 ـأنواع الكائنات اليت تنتمي لعامل احليوان ب وقدرت عدد

 وعدد األنواعنوع  180000 ووصفها حوايلبلغ عدد األنواع اليت مت تعريفها حيث شعبة،  35اململكة احليوانية إىل 
 واحليواانت األوليةنوع  ألف 611مليون نوع الفطرايت بـ  100 – 7حوايل  وغري املعروفنوع  13600000املقدرة بـ 

من احليواانت  %12من الفطرايت و  %7 والعوالق وكذلك حوايلوع منها الطحالب ن 27500 والبدائية بـ 36400بـ 
 (I Y B, 2012; Parizeau, 1997) من النبات، كل هذه اإلحصائيات تستثىن امليكروابت والفريوسات %72و 

وقد قدر عدد  اململكة احليوانية، %75 بـ تعترب األكثر ثراء وتنوعا إذ تقدر األرجل اليتأما فيما خيص مفصليات 
 .نوع8007500أنواع احلشرات أكثر من 

 % 40 إىل 35 ذلك يف مبا العامل، يف احليواانت من % 15 إىل 12 هناك ما يقرب الرطبة اإليكولوجية النظمأما يف 

 Barnaud) الرخوايت من % 25و الربمائيات من % 100و األمساك، من % 40و العذبة، املياه يف الفقارايت من
et Fustec, 2007).  

يف  نوع من النبااتت امللحية 6000 النبااتت امللحية وموقعها يف اململكة النباتية هناك ما يقرب منأما فيما خيص 
   Phanerogams  (Le Houérou, 1993).من % 2 ما يعادل أي العامل،األرضية يف  واملستنقعات األهوار
اهلندي، هبا  احمليط توسط، من احمليط األطلسي إىل حبر آرال واملنطقة الواقعة حتت مناخ البحر األبيض املحتتوي 
قية السرم تتبع عائلةالنبااتت امللحية يف العامل  من 1/4حوايل  ،نبااتهتا األرضية من %5حوايل أي ،انوع 1100

(Chenopodiaceae)، 1/10  جيليةالنعائلة (Poaceae) ،1/20 البقولياتعائلة  من(Fabaceae) ،1/25 لةمن عائ 
عائلة و ( Aizoaceae) الدميومية عائلة من 1/33 ،(Plumbaginaceae) الرصاصيةعائلة و  (Compositae) املركبة

 .(Zygophyllaceae) وعائلة القديسية (Tamaricaceae) من عائلة الطرفاوية 1/50  ،(Cyperaceae)السعدية 
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 يف اجلزائر التنوع البيولوجي .2. 5
وبطول الساحل الذي ميتد من الشرق إىل الغرب من البحر األبيض   2كلم  2381741قدرها  ترتبع اجلزائر على مساحة

. أدى موقعها اجلغرايف وتعدد أقاليمها املناخية 2كلم  2000من الشمال إىل اجلنوب بطول ، و 2كلم  1600املتوسط قدره 
لموائل البيئية مالئمة يت شكل بنية غنية لالتنوع األنظمة البيئية وبدوره أدى إىل التنوع البيولوجي ال والتضاريس إىل

 اجلزائر:البيئية املوجودة يف  أهم األنظمةمن و  (.2014موهويب ) والنبااتت تاحليواانحلياة 
النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والنظم اإليكولوجية اجلزرية والنظم اإليكولوجية للمناطق الرطبة )مبا يف ذلك 

اإليكولوجية اجلبلية )الرطبة واجلافة(، والنظم اإليكولوجية للغاابت، والنظام اإليكولوجي  قع رامسار(، والنظمامو 
 .(MATE, 2014) السهوب، والنظم اإليكولوجية الزراعية والنظم اإليكولوجية الصحراوية

 ايلر حو يف اجلزائ فقد مت تسجيل جمموع احليواانت املعروفة .SPANB  (2016)و   MATE (2014)وحسب مصدر 
 :نوع من الفقارايت موزعة كالتايل 1000صنف منها  4953

 احليواانت الالفقارايت .1. 2. 5
اجلزائر حمدودة  ية يفالتصنيفاحليواانت الالفقارية متنوعة من حيث ثراء األنواع والعدد الفردي وحيث تزال يف قائمة 

من الالفقارايت  3107ن الالفقارايت موزعة على نوعا م 6484جدا يف الزمان واملكان وميثل وفقا للبياانت احلالية 
 عائلة. 399من الالفقارايت األرضية جممعة يف  3337البحرية و

  الفقاريةاحليواانت  .2. 2. 5
 من الفقارايت األرضية منها: 651من الفقارايت البحرية و 341مت حصر حوايل 

 الثديياتأ. 
 13نوعا من الثدييات الربية يف اجلزائر، تنتمي إىل  109مت تسجيل  SPANB  (2016) و DGF (2014)حسب 

 أنوع مستوطنة 7منها  ،نوع مستوطن يف مشال أفريقيا 11 األنواع يوجدهذه  من بنيجنس.  36عائلة و 36رتبة و
 :  وهي يف اجلزائر

Crocidura whitakeri, Macaca sylvanus, Gazella cuvieri,   G.rufina, Atlantoxerus getulus, 

Dipodillus simoni, Elephantulus rozeti. 

 الزواحفب. 
، والسحايل نوعا 16اليت تضم  (Scincidae)عائلة السقنقورية  16 :نوعا من الزواحف مقسمة إىل 80مت تسجل حنو 

 انوع 13يعترب  ،نوع 14اليت تضم ( Colubridae) وعائلة األحناش ،نوعا 16اليت تضم  (Lacertidae) احلقيقية
 قراضنابإلصحراوية، ال توجد أنواع مهددة أنواع أنواع من السحايل مستوطنة وتعد كلها  3يف اجلزائر، منها متوطن 

نوع أ 3نوع، و 37السحايل يوجد  ومن بني، أما ابلنسبة للثعابني يوجد نوعني، (Gekkonidae)الوزغية  عائلة يف
خطري  نقراضلإللديها نوع واحد عرضة ( Scincidae) السقنقورية نقراض، من عائلةمن السالحف الربية مهددة ابإل

 خطر.  ونوعان يف
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 الربمائياتج. 
أنواع،  (3) مع ثالثة (Urodela)ذوات الذيل رتبة  نوعا من الربمائيات يف اجلزائر تنتمي إىل رتبتني: 12مت تسجيل 

 (Salamandridae)السمندرية  هي عائلة أكثر العائالت أمهية ومستوطنة .(Anura)رتبة عدميات الذيل  من أنوع 9و
 بسيط،منها مصدر قلق  %66,66األنواع تعترب  ومن بنينواع مدرجة يف قائمة احلمراء أنواع، مجيع األ 3 بـ متثلهااليت 

 نقراض، أحدمها مهدد ابإل(Pleurodeles nebulosusو Salamandra algira) ضعيفذات مصدر  نوعان
 .(Brongersmai Toad) يتمثل يف نوعو من التهديد ( واآلخر قريب Pleurodeles poireti) ويتمثل يف نوع

 الطيورد. 
نوع من  53نوع من الطيور ذات تعشيش دائم، و 114عائلة منها  55نوع من الطيور تنتمي إىل  281مت تسجيل 

نوع من الطيور غري حمددة أي ذات  40نوع من الطيور ذات تعشيش شتوي،  74الطيور ذات تعشيش صيفي و
نوع مت إدخاله بشكل  16و ،حياانأنوع من الطيور تكون عابرة أو موجودة  97واجد طوال العام دون تعشيش، وت

   وهي: أنواع ضمن القائمة احلمراء 5نوع من الطيور هناك  384 ومن بنيمباشر،  مباشر أو غري
Oxyura leucocephala, Neophron percnopterus, Marmaronetta angustirostris, Numenius 

tenuirostris, Chlamydotis undulata.  

نوع تتوزع  3107ما يقارب من الالفقارايت املائية حوايل  يف اجلزائر فقد مت رصد وبصفة عامةيف املناطق الرطبة  أما
ما فيما خيص الفقارايت أمن القشرايت،  نوع 864والديدان واحللقيات  من 740ومن الرخوايت  نوع 663على 
 200األمساك منها من  نوع 328و تالثدييامن  نوع 11و من الزواحف، منها نوعنينوع 341فقد مت رصد  املائية
يما خيص أما ف .من األمساك املياه العذبة مبا يف ذلك نوعني يعتربا مستوطين نوع 30ويعيش يف املياه املاحلة  نوع

 .)1ملحق ) نوع من النبااتت املائية 786النبااتت املائية 

 يف األراضي الرطبة البيولوجي وخدمات التنوعأمهية   .3.5
ليت تدعم بشكل ا األساسية اإليكولوجيةالصحية املوارد وخدمات النظم  اإليكولوجيةيوفر التنوع البيولوجي والنظم 

وميكن تصنيف أدوار التنوع  .(MCA, 2005a; TEEB, 2013) ، والسياحةقتصاديةاإل األنشطةمباشر جمموعة من 
مصدر  ، وحسب(2)ملحق لوجي يف توفري اخلدمات اإليكولوجية على أهنا موفرة وتنظيمية وثقافية وداعمة البيو 

UNEP (2007) قد يلعب أدوارا متعددة يف توفري هذه األنواع من خدمات منها:  
 خدمات البيئية .1. 3.5

احليواانت والنبااتت  عضبمات بيئية مثل يسهم التنوع البيولوجي احليواين والنبايت والكائنات احلية بصفة عامة خد  
داين، كما الرتبة وختفيف حدة التعرية على ضفاف األهنار والو  جنرافإتثب بعض النبااتت واحليواانت من آتكل و إذ 

ة واليت العوامل املناخية مثل تنظيم تساقطات ودراجات احلرارة والرطوب ستقراروإتلعب املناطق الرطبة دورا يف تنظيم 
حيث تلعب املناطق الرطبة دورين يف . (MCA, 2005a) TEEB, 2013 ;عوامل ضرورية للتنوع البيولوجي تعترب

يف  .(MCA, 2005a) لصدمات متصاص الفيزايئيوإاحلراري  حتباساإلختفيف أتثريات تغري املناخ تنظيم غازات 
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والسهول  وأهنار ك ومروج وحبريات ووداينوبر كاملستنقعات الداخلية   حني تزود املنظومة البيئية مثل املناطق الرطبة
 وإزالة املوادلرواسب ا وختلص مناملياه  وتصفية وحتسني نوعيةتقوم بتخزين  الفيضية خدمات هيدرولوجية منها:

خفيف من الفيضاانت تب وكذلك تقوم طريق الرتشيح فهي تعترب مصدر من مصادر املياه العذبة. وامللواثت عنالسامة 
لنهر، بشكل خاص ا وتنظيم تدفقاتإعادة شحن املاء األراضي،  وترفع من، بكيفية منتظمة واثبتة وذلك بتصريفها

املواسم  تطلقه أثناءو زايدة التدفقات املنخفضة )تعمل املناطق الرطبة كاإلسفنجة اليت تتشرب املاء يف املواسم الرطبة 
  يعية،فهي تعمل كحواجز طبمن األراضي  ابملقابل حيدث العكس حيث تعمل كمانع إلعادة شحن املاء اجلفاف(

واألنواع /أو برية( األنواع احليوانية )مائية و والربية بنييف احلفاظ على التوازن البيئي للنظم املائية  أهنا تعملكما 
تعترب كما ،  (;MA, 2005 a,b,c TEEB, 2013) املتنوعة، فهي عنصرا أساسيا يف إمتام السلسلة الغذائية النباتية
عية لكثري من فهي أماكن أو موائل طبي والنبايت إذناملناطق الرطبة خزان أساسي للتنوع البيولوجي احليواين  أيضا

 الكائنات احلية. كما أهنا تعترب أماكن للتكاثر وحمطات للجوء وعبور لكثري من الطيور واحليواانت املهاجرة األخرى
 (SCBD, 2010a,b; UNEP, 2007.) تسهم بعض أنواع من احلشرات مثل النحل عية أما من انحية الطبي

واخلنافس يف تلقيح األزهار وبعض احليواانت يف إنبات البذور، أما من انحية الدورات الطبيعية مثل تفكيك وحتويل 
وإعادة تدوير املواد العضوية فإنه تعمل الكثري من الكائنات الدقيقة بكترياي اآلزوت وديدان األرض اليت تعمل على 

نواع ة الرتبة وهتويتها، كما تقوم بعض املفرتسات والطفيليات يف تقليل حجم اجملتمع احليواين وذلك بتنقية األخصوب
   (.2002أشتية وجاموس،) املريضة منها

 خدمات علمية  .2. 3.5
راقبة م يوفر التنوع البيولوجي خدمات علمية إذ تعترب املناطق الرطبة من أهم املناطق للدراسات العلمية من حيث

بني التنوع  ة العالقاتودراس والثراء النوعي، كما تعترب أيضا مؤشرات بيئية لتواجد األنواع واحليواانتالطيور املهاجرة 
ى ذات األخر  والكائنات احليةتعترب العديد من أنواع النبااتت كما   .((MCA, 2005aوالنظم اإليكولوجية البيولوجي 

 و التجميليةأ هذه األنواع على مواد تستخدمها يف املستحضرات الدوائية تويوقد حتفائدة يف األحباث الطبية، 
(UNEP, 2007 SCBD, 2010a,b;). 

 األمهية االقتصادية .3. 3.5
هلا قيمة نقدية لإلنسان  ما يكون واليت كثريايوفر التنوع البيولوجي سواء التنوع النبايت أو احليواين فائدة املباشرة 

(SCBD, 2010 a,b).   ومصدر عض الدول لب قتصادايإدخال  الداخلية والساحلية لمناطق الرطبةلالتنوع احليوي يعترب
، فعلى ملائيةالنبااتت او  تاحليواان وغريها منامللح من السبخات وصيد األمساك  ستخراجإدخل ونشاط اإلنسان مثل 

وهي أرض رطبة ساحلية  (Muthurajawela wetlands)  سبيل املثال يقدر أن سعر هكتار من سبخة موثوراجاويال
دوالر أمريكي لكل هكتار بسبب خدماته املتصلة ابلزراعة وصيد السمك واحلطب،  150يف مشال سري النكا مبلغ 

دوالر أمريكي لكل هكتار مقابل معاجلة  654دوالر أمريكي لكل هكتار لتفادي أضرار الفيضاانت و 1907ومبلغ 
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رجانية بني أكثر اليت توفرها الشعاب امل ية، كما تقدم قيمة اخلدمات التنوع اإليكولوجمياه الصرف الصناعية واملنزلي
 .(SCBD, 2010a)مليار دوالر أمريكي لكل كيلومرت مربع يف السنة   18من 
 الثقافيةاألمهية  .4. 3.5

ع أن التنوع البيولوجي حيتل معالقة متشابكة وثيقة مع املناطق الرطبة. و  وهي لتنوع البيولوجيابيرتبط التنوع الثقايف 
رمات الثقافات، فإن املفاهيم العاملية تؤثر يف التنوع البيولوجي من خالل حمداين و املوقع املركزي يف العديد من األ
مليون من أفراد جمتمعات الشعوب  400، يوجد أكثر من ستخدام املوارد وإدارهتاإفية وقواعد ثقافية هلا أتثري على كي

سب بل وأنه ال مصدر الرفاهية فحون التنوع البيولوجي لكوكب األرض تمعات األهلية الذين يعترب األصلية واجمل
ملواقع املقدسة، تتضح الرابطة الوثيقة بني التنوع البيولوجي والثقافة بصورة خاصة يف ا أساس هوايهتم الثقافية والروحية،

عراف األو من خالل تطبيق املعارف و أيين أو روحي وهي املساحات اليت تعترب ذات أمهية بسبب ماهلا من مغزى د
ابإلضافة إىل ذلك فإن املناطق  .(SCBD, 2010a)تنظم الطقوس والشعائر الصارمة  التقليدية، فعلى سبيل املثال

،  القيم الروحيةو الرطبة هلا خصائص خاصة بسبب مكانتها يف الرتاث الثقايف فهي تتعلق ابملعتقدات الدينية والكونية 
 (.(SCR, 2013 مثل هنر الغانج الذي يعترب مكان مقدس عند اهلندوس.ا تعترب مصدر اجلمايل واإلهلام والفين، كم
 خدمات السياحية. 5. 3. 5

،  وتعليميةد مجالية توفر املناطق الرطبة فوائ ثمهما، حيجتذب السياحة املناظر الطبيعية اليت أتوي تنوعا بيولوجيا 
املناطق الداخلية أو  ( يفوالستجماميالصيد الرتفيهي  )هواية الرتفيه وسياحيةفرص  كما توفر تشكيال شاسعا من

 والشعاب املرجانيةمساك لسباحة يف املياه النظيفة بني األإذ يستمتع السياح يف املناطق الساحلية اب املياه املاحلة،
تنزهات الوطنية . تعتمد املوصحيةة إيكولوجية سليم نشطة تتطلب نظم. كل هذه األوطيور البحر ومشاهدة احليتان

ن خيدم الطبيعة ألسياح الذي ينفقه ا وميكن للمال. والتعليم والثقافة واملرح للزوارعلى أداء النظم اإليكولوجية الرتفيه 
ن أأيضا  املستدامة وميكن للسياحةعوامل اجلذب.  وغريها منخالل أتسيس مناطق حممية واجملتمع والثقافة من 

مر الذي يسهم يف ح األالسيا  وفنوهنا ومشاركتها معمعات احمللية تفخر ابحلفاظ على تقاليدها ومعارفها جتعل اجملت
 .( UNEP, 2007; TEEB, 2010 a,b; SCBD, 2010a) ستخدام املستدام للتنوع البيولوجي احمللياإل
 الرطبة وعالقته ابألراضيأسباب فقدان التنوع البيولوجي  .6

ولوجية للمناطق الرطبة الداخلية أو الساحلية تتعرض لتغريات ضخمة نتيجة ضغوط متعدد ويف يكالتزال النظم اإل
فقدان  نتحدث عنعندما وهلذا  .(SCBD, 2010a)اإليكولوجية  متناقص أسرع بكثري من األنواع األخرى من املنظ

و .... وغريها فنتأثر  لفيلة، احليتانت أو حيواانت كبرية احلجم مثل ااتنقراض نباإلتنوع البيولوجي فإننا نتكلم عن ا
 (.2002أشتية وجاموس،) احلجم.لفقداهنا، ولكن ال ندرك فقدان العديد من الكائنات احلية الالفقارية صغرية 

كبرية،   فاء بسرعةختواإل نقراضلإلتتعرض  واملوائل البيئيةيف الوقت احلاضر بعض األنواع  UNEP (1995)وحسب 
يوم   كلويففوق املعدالت الطبيعي. ففي كل ساعة خيتفي ثالثة أنواع  1000اض مبعامل نقر اإل وتتزايد معدالت

نشطة والسبب يف ذلك هو األ .نوع 000 55و 000 18 عام ينقرض ما بني ويف كلنوعا  150يضيع ما يصل إىل 
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ناطق الرطبة بواسطة البشرية الذي يعترب السبب الرئيسي يف فقدان التنوع البيولوجي مما دفع إىل تدهور وفقد امل
ممارساته مثل تنمية البنية التحتية )السدود و اخلنادق السدية واجلسور(، وعمليات اإلخالء والصرف وحتويل األراضي 

على املياه العذبة تكوينات املياه املرتبطة ابلسهول الفيضية من أجل الري  (TEEB, 2013) الرطبة، والسحب الزائد 
تسرب ية و والنفاايت )مثل النفاايت املنزلية والزراعية والنوو  (MCA, 2005a).راض املنزلية والتوسع يف الزراعة، وأغ
ستخدام املفرط للمبيدات واملخصبات واهلرموانت ألغراض الزراعية(، وغريها من مصادر النفط ملياه البحار و إل

رتبة( والبحرية واملناطق ربية )تلوث الالتلوث اليت تعترب مصدر هتديد مستمر لفقدان التنوع البيولوجي يف النظم ال
 ( UNEP, 2007; TEEB, 2010 a,b; SCBD, 2010a) الرطبة )تلويث املياه اجلوفية( وحواجز الشعب املرجانية

تسبب يف ظاهرة التحميل املغذايت اليت تؤدي يف عملية زايدة منو النبات اليت تستهلك األوكسجني من املاء  واليت
ى نطاق الكبري للطحالب السامة وإزالة األوكسجني عل زدهارواإلالعذبة والنظم البيئية األرضية وكذلك محوضة املياه 

املاء، وبسبب سوء  على يف تقيم اخلدمات مثل املياه العذبة وبعض أنواع املعتمدة خنفاضوإواسع )قلة األوكسجني( 
رة والنافعة، وعندها ى الكثري من الكائنات احلية الضافإنه يقوم بتدمري املواطن البيئية مما يؤدي إىل القضاء علممارساته 

ئية احملدودة بني قل وفرة مما يزيد التنافس على املصادر البيأتصبح املواطن البيئية أصغر ويصبح الغذاء واملأوى فيها 
 مما يؤدي إىل (UNEP, 2007)  بعض وكذلك مع اإلنسان نفسه األنواع اليت تعيش يف هذه املواطن بعضها مع

 تدهور التنوع البيولوجي جبميع مستوايته.
. نقراضهاإبب يف مما يتس والنبااتت األصليةميكن أن يكون لألنواع الغريبة الغازية آاثر مدمرة على أنواع احليواانت 

كاثر تواألنواع الغريبة الغازية هي أنوع حيوانية ونباتية وفطرية وكائنات حية دقيقة توجد خارج موائلها الطبيعية، فهي ت
ابألمراض  هأو التزاوج أو إصابت فرتاساإلنتشاره إىل التنافس على الغذاء و/أو إبعد أتقلمه و  .(UNEP, 2007)بسرعة 

 الفريوسية مثلريية و البكت مثلمراض مما تتسبب بعض األابملاء واليت ترتبط وجودها  املتوطنة مع األنواع احمللية أو
 (diarrheal diseases) أمراض اإلسهال، (Dysentery) الزحار، (Typhoid) التيفويد، (Cholera) الكولريا

وأمراض تنتقل بواسطة عوائل وسطية مثل القواقع املائية أو احلشرات اليت تعيش يف النظم اإليكولوجية املائية، متضمنة 
املالراي  مرض، (Helminthes) الديدان املعوية، (Bilharziasis) البلهارسيا، (Dracunculiasis) دودة غينيا

(Malaria)، الفيالراي (Elephantiasis) محى الضنك ،(Dengue Fever) ،مى النهرع (Onchocerciasis) ،
غالبا ما يتم جلب و . (MCA, 2005a,d) (yellow fever) واحلمى الصفراء (Trypanosomiasis) مرض النوم

 النقل والسفر والبحث العلمي واملكافحةاألنواع بشكل مباشر مثل تربية األمساك أو عن غري قصد من خالل 
البيولوجية وجتارة احليواانت األلفية أو الرايح...إخل. مما تؤدي إىل فقد املوائل وتعديلها أو تغري نظم بيئية أبكملها أو 

 استبطاهنإالبيئي كتغري جراين املياه وشبكات الغذاء وخلق موائل جديدة غري طبيعية اليت بدورها يتم  تغري املوطن
ري هجرات األحياء وكذلك اإلخالل خبطوط س احمللية،عملية تصفية غري طبيعية وهتجني لألنواع أبنواع دخيلة أخرى و 

أن يصبح التغري املناخي، هو الدافع  املرجحومن  .(;UNEP, 2007 SCBD, 2010 a,b; TEEB, 2013) املائي
يؤدي تغري املناخ إىل األلفية البيئية س مالتقييحسب و ن. املباشر السائد لفقدان التنوع البيولوجي حبلول هناية القر 
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يف سقوط األمطار على نطاق يزيد عن نصف سطح الكرة األرضية مما يلحق أضرارا ملموسة على كثري من  رتفاعإ
ارة، وكذلك تتأثر درجات احلر  رتفاعإالنظم البيئية للمناطق الرطبة، خاصة الشعب املرجانية اليت ترتسب بسبب 

وتغريات  املد واجلزر رتفاعإسطح البحر وزايدة العواصف و  رتفاعإونتيجة . (SCBD, 2010a)اطق الرطبة الساحلية املن
بية على أنواع  الرواسب مما يؤدي إىل تبعات سل نتقالإن األهنار و اير قوة العواصف وترددها والتغريات املرتتبة يف ج

ع املهاجرة اليت ستطيع اهلجرة إىل املوائل املناسبة وابملثل على األنوا كائنات احلية املناطق الرطبة خباصة تلك اليت ال ت
يضطر  هلذاو . (MCA, 2005a; SCBD, 2010a) تعتمد على نوعيات املناطق الرطبة خالل دورات حياهتا يف املاء 

 وأمناط اهلجرةهار ز ، تغريات يف مواعيد اإلودورات احلياةالتنوع البيولوجي إىل التكيف إما عن طريق تغيري املوائل، 
، سوف بدوره وهذاالتوزيع اجلغرايف لألنواع حتدث على نطاق عاملي أو تطوير مسات جسدية جديدة.  وكذلك يف

  .(;UNEP, 2007 SCBD, 2018) يؤثر على خدمات النظم اإليكولوجية
 يف املناطق الرطبة احلفاظ على التنوع البيولوجي.  7

عية دويل وحملي لتطوير ما يسمى ابلتطوير املستدمي: أي احلفاظ على املوارد الطبي يف السنوات األخرية هنالك جمهود
نوع طرق أساسية للمحافظة على التثالث  التطوير واحلياة. هنالك ستمرارإلألجيال القادمة ويف نفس الوقت 

جية على حنو البيولو مواردها  ستخدامإ نن صون التنوع البيولوجي لديها وعضمان أن الدول مسؤولة عالبيولوجي: 
 وإنشاء احملميات الطبيعية واحلدائق الوطنية، بغرض احلفاظ على األنظمة البيئية واملواطن الطبيعية، لالستمرارقابل 

وتوفري فرص للنمو واحلفاظ على بقائها يف موطنها الطبيعي، مع الرتكيز على احلفاظ على املصادر الوراثية سواء أنواع 
ت املهددة حليوانية يف بيئتها األصلية دون التغري يف صفاهتا اخلاصة هبا، كما مينع صيد الطيور واحليواانالنباتية أو أنواع ا

والنادرة خاصة يف فرتة التكاثر واحملافظة على أعشاشها ومساكنها وجحور احليواانت، وأيضا احلفاظ على  نقراضابإل
حلفاظ على خرى ابحلفاظ على السلسلة الغذائية وابلتايل ااحليواانت واحلشرات املفرتسة بغرض مراقبة احليواانت األ

التوازن البيئي، أما من جانب البيئي جيب احملافظة على األراضي الرطبة مثل املستنقعات والسبخات واألودية 
املاء،  والبحريات اليت تعترب مناطق جلوء لكثري من األنواع الطيور املائية وكذا األمساك، والالفقارايت اليت تعيش يف

وبعض األنواع اليت تتم دورات حياهتا داخل هذه األوساط وكذلك منع التلوث البيئي، محاية األنواع النباتية املهددة 
  .(SCBD, 2010a TEEB, 2010 a,b ;UNEP, 2007 ;)املفرط أو الرعي اجلائر ستغاللاإلمن  نقراضابإل
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 ()السباخ والشطوط التنوع احليواين والنبايت يف املناطق الرطبة حولعامة  نظرة . 1
ختالف كمية إنوعية الرتبة و  ختالفإب الشطوطو  اخالسبمثل  بيئات املاحلةيف الاجملتمعات النباتية واحليوانية  ختتلف

اع معينة من ل على تواجد أنو ستدالدرجة غمرها ابملياه، لذا ميكن اإلاألمالح املتواجدة هبا وطبوغرافية املنطقة و 
 نبااتت امللحيةفتتواجد بعض األنواع ال (،وطأو الشط اخالسب)النبااتت واحليواانت حسب مواصفات البيئة املاحلة 

 ،Atriplex halimusمثل: من األنواع التالية يف البيئات امللحية و  واليت تتأقلم مع ملوحة الرتبة أو ملوحة املاء

Salsola fructicosa، Chenopodium album  السرمقية التابعة لعائلة كل من أصنافو Chenopodiaceae  

وبعض  (Aves) والطيور (Mammalia) ياتيالثد أنواع من ، كما توجد بعض أنواع احليواانت مثل بعضريهاغو 
دة على العيش هلا الق (Mollusca) الرخوايتو   (Crustacea) القشرايتو  (Zooplankton) أنواع العوالق احليوانية

 .كما توجد أنواع قليلة جدا كاحلشرات هلا القدرة على التأقلم يف هذه البيئات  ،يف بيئات ماحلة

 ()السباخ والشطوط التنوع احليواين يف املناطق الرطبة الداخلية. 1. 1
الداخلية  ةلتنوع احليوي للحيواانت بصفة عامة يف املناطق الرطبحول ااملصادر من خالل البحث عن املراجع و 

علومات وخاصة ملوجد نوعا ما نقص يف اأو يف اجلزائر األراضي الرطبة املاحلة( سواء يف العامل ترب )املياه املاحلة أو 
ابلنسبة للتنوع  ، أماأو الربمائيات أو الثدايت منها الطيورجل البحوث ركزت حول الفقارايت و  نيف اجلزائر، إال أ

د وجد نقص  قالرطبة املاحلة مثل السباخ والشطوط فابألخص املناطق اطق الرطبة و لالفقارايت يف املن البيولوجي
سة كل البحوث ركزت على الطيور مثل دراجل إن مل يكن  ، و األصابعبري يف البحوث يكاد يعد على رؤوس ك

يف  ة فقطر ه البحوث وجد بعض اإلحصائيات مذكو من خالل هذهلا، و منط الغذائي نولوجيا وتكاثر و يبيئة وف
 (Sadaoui-Yahia Cherif et al., 2017) قامت هبا اليت دراسةال منها احلشراتحول تنوع  اجلانب النظري

اليت تعد منطقة رطبة ماحلة حيث  يف حبرية الرغاية Anas Platyrhynchos حول دراسة النظام الغذائي لبط
السيادة لرتبة غمدايت األجنحة  نترتبة حيث كا 14عائلة و  23نوع من احلشرات تنتمي إىل  93أحصت حوايل 

نوع من اخلنافس  55الذي أحصى عن وجود  (Mallah et al., 2016)أما يف دراسة لـ  نصفيات األجنحة،و 
ابإلضافة إىل دراسة الذي قام هبا  عائالت يف منطقة الرطبة املاحلة داية الفرد بـ تلمسان، 7جنس و 32و
(Chenchouni et al., 2015) بخة اجلنديلشرات يف سحلللتنوع وتوزيع املكاين والزمين نديل حول اجليف سبخة ا. 

وع احلشرات قام العديد من الباحثني بذكر تن والذيدراسات أخرى حول املركب البيئي الرطب ملنطقة ابتنة  أما يف
كر ذ حول بيئة الطيور يف سبخة جنديل والذي  (Bensizerara, 2014)من خالل دراسات اليت أجريت كدراسة 

حيث ذكرت  (Sidi-Ali, 2013) أما يف دراسة لـ ،رتبة 11عائلة و 45 احلشرات تنتمي إىل نوع من 114 حوايل
رتب وهذا من خالل دراستها لتنوع املوارد النباتية يف  6عائلة و 23نوع من احلشرات تنتمي إىل  36 وجودعن 

حول التنوع  (Tahraoui, 2012) راسة قامت هباد ويف النظام بيئي رطب يف سبخة تيمرقنني بوالية أم البواقي.
طقة نالرطب مل البيئي النظامالوفرة واملؤشرات البيئة يف  من حيثمن رتبة ثنائية األجنحة  البيولوجي للبعوضيات



  إستعراض املراجع                     الفصل الثاين                                    

  20  
 

أتثري العوامل املناخية الذي درست   (Rezougui, 2012)يف دراسة لـ و  ،نوع 14 حوايل حصتالقالة حيث أ
صى ما وعالقتها ابملعلمات الفيزايئية والكيميائية للماء حيث أح القاعية منها احلشرات املائية على الالفقارايت

 يف( Debbiche Zerguine, 2010)وكذلك قامت  رتب حشرية. 6جنس حتت  22نوع ينتمي إىل  98يقرب 
 نومداي يف شرقاملستنقعات يف منطقة ك و رب يف ال  (Chironomidae)عائلة اهلاموشيات دراسة حول جمتمعات

  .بركة 26 نوع حتت ثالث عائالت يف 64 أحصت حوايل اجلزائر حيث

أما فيما خيص دراسة تنوع احلشرات يف خمتلف األوساط الرطبة املاحلة يف اجلزائر سواء الرتبة أو املاء جند أعمال 
 Boukli- Hacene, 2012; Boukli- Hacene et)مثل البحوث اليت قامت هبا  جدا وحبوث منشورة قليلة

Hassaine, 2009, 2010; Boukli- Hacene et al., 2012, 2014)  يف املستنقعات املاحلة حول اجملتمعات
عائلة، كما  31نوع من غمدايت األجنحة تنتمي إىل  140من رتبة غمدايت األجنحة حيث أحصت حوايل 

 صول.درست التغريات املكانية والزمنية لتواجد هذه األنواع يف خمتلف الف
ضاء منط غذائه يف شط عني البينولوجيا تكاثر طائر البياضي و يل فحو  (Adamou, 2006)يف دراسة أجراها و 

 ,Si Bachir) قام هبا أخرى ويف دراسة .حشرية رتبة 11عائلة و 38ىل نوع ينتمي إ 60 حوايل أحصى حيث

  .رتب 10نوع من احلشرات تتوزع على  63يف حبرية أم البواقي الذي أحصى (1991
يوجد عدة دراسات حول التنوع البيولوجي للحشرات يف األوساط الرطبة املاحلة منها  أما على مستوى العاملي

نوع من احلشرات تنتمي  382الذي أحصى  (Jacquemin, 1999, 2001; Jacquemin et al., 2002)أعمال 
 Şekeroğlu and Aydin 2002; Aydin) ويف دراسة لـ نوع حمب للملوحة. 11رتب منها  7عائلة و 78إىل 

et al., 2005, 2006; Aydin and Kazak 2010 ; Aydin, 2006, 2011)  حول تنوع غمدايت األجنحة
مل الذي إىل الع ةيف منطقة تركيا، ابإلضاف املستنقعات املاحلة يف (Cicindelidae)النمرية اخلنافس  عائلةمنها 

 Timms and Watts, 1987 ; Timms, 1993, 2009)جراها اسة أيف در و  .Jaskula et al., (2019) به قام

a b, 2018) إشارة مع قارايت،الالف ولوجيانفي على وامللوحة سمااملو  أتثريحول  األسرتالية املاحلة البحريات يف 
 احلشرات ننوع م 22حصى والذي أ القاحلة شبهالداخلية  هي منطقةو  البارو منطقة يف املوجودة تلك إىل خاصة

 . األسرتاليةيف املناطق املاحلة  (Williams et al., 1988)، ويف أعمال مشابه لـ حشرية رتب 6املائية تتبع 

  ()السباخ والشطوط التنوع النبايت يف املناطق الرطبة الداخلية. 2. 1

مال وحبوث عوجد عدة أمن خالل البحث عن املراجع ودراسات حول التنوع النبايت يف املناطق الرطبة املاحلة 
 سواء يف اجلزائر أو يف العامل منها:

املائية يف الطيور حول رصد وتتبع  (Bouakkaz, 2017) دراسة لـ جند عدة دراسات مثل على مستوى احمللي
، بينما أحصت عائلة 13نوع نبايت تنتمي إىل  25 حصت حوايلأ حيثسبخة أوالد عمارة والية خشلة 

(Sadaoui-Yahia Cherif et al., 2017) رتبة ومثلتها أكثر العائالت  12نوع نبايت تنتمي إىل  24 عن وجود
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أقيمت حول التنوع النبايت امللحي يف سبخة اجلنديل  كما نذكر أيضا عدة دراسات (.Poaceae)عائلة النجيليات 
 58وئلة عا 25حوايل  الذي أحصى (Bensizerara, 2014) أعمال لـو     (Neffar et al., 2016) مثل أعمال لـ

 59عن وجود   (Sidi-Ali,2013)، كما أحصت اجلفاف يف سبحة اجلنديلة للملوحة و نوع من النبااتت املتحمل
 (Asteraceae) النجمية جنس وحسب الدراسة متثل عائلة 50عائلة و 22نوع نبايت متحمل للملوحة ينتمي إىل 

صادية قتتنوع البيولوجي رهاانهتا اإلجتماعية واإلول الح  (Demnati, 2013)أكثر العائالت متثيال. ويف دراسة لـ
نوع نبايت ينتمي إىل  51يف البحريات املاحلة يف جنوب اجلزائر مثل شط مروان وملغيغ حيث أحصى عن وجود 

كما نذكر  .(Gramineae)النجيلية  تليها عائلة (Chenopodiaceae)السرمقية  عائلة حيث مثلتها عائلة 23
 ,Chenchouni, 2007) يمت حول التنوع النبايت امللحي يف سبخة اجلنديل مثل أعمال لـأق أيضا عدة دراسات

اليت درست حتليل اجملتمعات النباتية امللحية يف شط  (Ghezlaoui et al., 2011) لـ كما جند دراسة. (2012
 والنبات يفاملاء الرتبة و  حول العالقة بني (Boudjemaa, 2010)قام هبا  دراسةابإلضافة إىل  الغريب ملنطقة وهران

ناطق يف امل ةحول العالقة بني الرتبة والنبااتت امللحي (Madani, 2008)جرهتا حبرية فدزارة بعنابة، ويف دراسة أ
إبضافة إىل دراسة  .Chenopodiaceaeعائالت مثلتها عائلة  8نوع يتوزع على  16اجلاف حيث أحصت حوايل 

حول  (Aboura, 2006)جراها ويف دراسة أخرى أ يف شط البيضة( Khaznadar et al., 2009) قمتهااليت أ
عائلة  26يف منطقة الشط الغريب حيث أحصى عن وجود مشال تلمسان و تواجدة يف جنوب و دراسة النبااتت امل

كما درس  األنواع، من حيثأكثر متثيل  (Poaceae) جيليةالنحيث كانت عائلة نوع نبايت  69أكثر من و 
يف شط عني البيضاء حيث أحصى  (Adamou, 2006)ويف دراسة قام هبا  ،الفيزايئيةيميائية و بة الكاخلصائص الرت 

 عائالت.  9جنس و 11 نوع ينتمي إىل 11عن وجود 

املناطق الرطبة  فقد وجدت عدت أعمال حول التنوع البيولوجي للنبااتت امللحية يف أما على مستوى العاملي
 من الدول. غريهاالسعودية و ليبيا و كاملغرب وتونس الدول العربية  املاحلة وخاصة 

حول النبااتت املتحملة للملوحة يف دولة اإلمارات  (2013كرمي وآخرون،)عمال اليت قام هبا منها دراسة لـ األأهم 
 النبااتت حول بعض    (Le Houérou, 1981, 1986, 1992,1993)عمال ودراسات لـ . بعض األالعربية املتحدة

 .Atriplex مثل جنسة للملوحة املتواجدة يف منطقة البحر األبيض املتوسط املتساحم

  والشطوط( )السباخ الرطبة املناطق يف الرتبة دراسة حول عامة نظرة. 2
 راساتد عدة وجد الشطوط كالسباخ املاحلة الرطبة املناطق يف الرتبة دراسة حول مراجع عن البحث خالل من

 والعضوية املعدنية ناصركالع الكيميائية واخلواص الرتبة كقوام الفيزايئية وخصائصها بةالرت  ملوحة دراسة حول وحبوث
 منها. العربية الدول وخاصة العامل ويف اجلزائر يف

 راساتد مثل الشطوط و السباخ ترب خمتلف يف باحثنيال من العديد هبا قام اليت اجلزائر يف والبحوث الدراسات أهم
(Aliat, 2007; Aliat et Kaabeche, 2013; Aliat et al., 2016) الكيميائيةو  الفيزايئية خصاص درس اليت 
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 ,Madani) لـ راسةد و ،البواقي أم وكذلك ابتنة منطقة و سطيف منطقة يف جدةاملتوا الرطبة املناطق املعقدات لرتب

 امللحية. نبااتتابل عالقتهاو  الرتبة دراسة حول  (Chenchouni, 2007, 2012)، وكذلك دراسة لـ (2008
 الرتبة لوحةم تناولت أعمال عدة فنجد وليبيا والعراق السعودية مثل العربية كالدول العاملي مستوى على أما

  .(2009واملوسوي ورحيم، ؛ 2002فهمي وآخرون،؛ 1993وآخرون، العمودي) منها وخصائصها
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 مت سطيف ملنطقة امالع اجلغرايف املوقع فيها عرض مت حيث الدراسة ملنطقة العامة املميزات دراسة تمت اجلزء هذا يف
 احلية لالعوامو  والرايح........( والرطوبة والتساقطات احلرارة )درجات املناخ مثل حية غري العوامل دراسة إىل تطرقنا

   الرتبة. عواملو  النبايت لغطاءا مثل

I . ومواقع الدراسةعرض املنطقة  
 منطقة سطيف. 1
 موقع جغرايف. 1. 1

 مشال  '50°36و  '00°35عرض خطي بني ما تقع جغرافيا اجلزائر. شرق من املرتفعة السهول يفتقع منطقة سطيف 
 ةاطحم طرق مفرتق تشكلو  مركزاي موقعا حتتل شرقا   '00°6 الطول وخط غراب '00°5 الطول خط وبني ستواءاإل خط

 ومن مسيلةو  ابتنة ةوالي اجلنوب من ميلة، والية الشرق من وجيجل، جباية ةوالي مشاال حتدها ،ايتوال (6) بست
 0,27يعادل ما أي 2كلم64,6549 على مساحةترتبع  .(Bounechada,1991, 2007)  بوعريريج برج ةوالي الغرب

حنو الشرق حبوايل  ومن الغربكلم   80من الشمال إىل اجلنوب حبوايل  متتد للرتاب الوطينساحة اإلمجالية املمن  %
 (.4 شكل) .(2009، سليماين) دائرة 20 يف موزعة بلدية 60 من وتتكون .كلم  60أكثر من 

 

 املوقع اجلغرايف لوالية سطيف.: 4شكل 



  الفصل الثالث                                     املميزات العامة ملنطقة الدراسة

24 

 

II . يف منطقة الدراسة غري حية حيائيةإلالالعوامل 

 عوامل يه اليت غري احلية العوامل تسمى يتال العوامل من بعدد حي كائن  كل  يتأثر Dreux (1980.) لـ وفقا
 واليت يشار امهم اور د للرتبةالكيميائية و  الفيزايئية اخلصائص تلعب كما.  (الرايحو  الرطوبة، احلرارة درجة) مناخية

 كعوامل الرتبة.  إليها

II. 1 .العوامل املناخية 

 اإليكولوجية لنظمل البيئية صائصاخل بتعديل يتدخلحيث  ،الطبيعية البيئات يف حيواي دورا املناخيلعب 
(Ramade, 1984). طةالنشمنها: العوامل  العوامل من اتجمموععدة  أن منيز ميكن املناخية العوامل بني من 

 انيكيةامليكالعوامل و ( والرطوبة التساقطات) اهليدرولوجيةالعوامل و  احلرارة درجاتو  )أشعة الشمس( الضوءمثل 
 على أو اندر اطهمنش ألن بكثري، أقل ادور  البيئة يف األخرى املناخية العوامل لعبت حني يف( الثلوجو  الرايح)

  .(Ramade, 1984 Dreux, 1980 ;) العكس
على احليواانت  العوامل املناخية تؤثرفإن   Dajoz (1974)يف دراستنا حول تنوع احلشرات والنبااتت وحسب 

ل ة من أهم عوامتعترب هذه الصفات الثالثو  ،وفرتة حياة خلصوبةبطريقة مباشرة على كل من النمو، امنها احلشرات 
 احليواانتوزيع تو  نتشارإعلى هذه العوامل كما تؤثر   .ه )ثراء األنواع(زايدة تعدادقدرة الكائن احلي على البقاء و 

  .(Faurie et al., 1980)يف جماالت خمتلفة واحلشرات 
 والتساقط والرطوبة النسبية، الرايح والضوء وغريها منرجة احلرارة اخية مثل دنلذا نلجأ إىل دراسة العوامل امل

احلشرات  ا كثافةوكذ وفرتة الظهورسبة تواجد من عامل على ن أو أكثرملعرفة مدى أتثري أحد هذه العوامل  ،العوامل
 .يف بيئات خمتلفة

ة املمتدة ما سطيف؛ وذلك للفرت مت احلصول على املعطيات املناخية من حمطة األرصاد اجلوية مبحطة السفيهة،  
 أهم هذه العوامل: ومن (9إىل  4)املالحق املبينة يف املالحق م 2018إىل  م2005بني سنة 

II .1 .1. درجة احلرارة 

نتشارها وإتكاثرها  تتحكم يف حيث ،تؤثر على بيئية حياة احلشرات اليت املناخ عواملتعترب درجة احلرارة من أهم 
(Ramade, 1984). سب وح Sacchi et Testard (1971) لذلك و  .خاصا به فإن لكل نوع جماال حراراي

 .األخرى والكائنات احلية بصفة أساسية يف معظم الدراسات البيئية للحشرات عتباراإليف تؤخذ احلرارة 
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لرايح االتساقطات، الرطوبة وسرعة  دنيا والشهرية،درجة الال، العظمى ات احلرارةيوضح متوسط درج :3جدول 
 (.2018-2005) ما بني سنواتلملنطقة سطيف ل

 األشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع المعدل

21,4 256,75 11,28 15,48 22,74 28 33,79 35,06 30,29 24,31 19,19 14,87 10,89 10,86 
درجة الحرارة 

 العظمى)ْم(

8,16 98 1 4,44 9,96 14,05 17,48 18,11 14,16 9,68 6,14 2,85 0,19 -0,06 
درجة الحرارة الدنيا 

 )ْم(

14,78 177,38 6,14 9,96 16,35 21,025 25,635 26,585 22,225 16,995 12,665 8,86 5,54 5,4 
متوسط درجة 

 الحرارة)ْم(

 درجة الحرار 5,06 5,35 8,64 12,55 16,94 22,16 26,57 25,33 20,44 15,81 9,57 5,82 174,25 14,53

 (ΔΤْم )  10,92 10,7 12,02 13,05 14,63 16,13 16,95 16,31 13,95 12,78 11,04 10,28 158,75 13,24

 التساقطات )ملل( 37,65 40,49 43,06 48,22 40,36 25,36 8,69 15,13 31,11 29,11 34,37 27,97 381,54 31,79

 الرطوبة )%( 76,98 75,86 69,63 66,46 59,86 48,57 38,39 43,81 57,68 64,94 73,67 78,91 754,76 62,9

3,55 40,51 3,12 3,5 3,2 3,32 3,48 3,5 3,72 3,57 3,56 3,96 4,06 3,51 
 1/10سرعة الرياح  )

m.s) 

 .(2019 األرصاد اجلوية بسطيف، حمطة) املصدر:

و أقصى قيمة  مْ -0,06شهر جانفي حيث سجلت ة يف الشهرية بلغت أدىن قيمدرجة احلرارة أن  (3) جدول يبني
وات ما و ذلك لسنْم  ,7814 بـ معدل درجة احلرارة السنويةْم، قدر  35,06شهر جويلية حيث بلغت سجلت يف 

ْم، ودرجة احلرارة الدنيا اليت بلغ هبا  21,4السنوية  العظمى، بينما سجل متوسط درجة احلرارة 2018- 2005 بني
 ْم.  8,16 ياملتوسط السنو 

 

 إىل 2005الفرتة ما بني جانفي  الدنيا منو  العظمى الشهرية احلرارة درجات متوسط يف اتالتغري  :5 شكل
 .(2019 )حمطة األرصاد اجلوية بسطيف، 2018 ديسمرب

 بتداءإإذ نالحظ  ،سطيف حمطة يف الشهرية حلرارةيف متوسط درجات ا التغريات (5)الشكل يف املنحنيات تبني
مارس  شهر أما ،تدرجييا رتفاعاإل يف أتخذ أين فيفري شهر غاية إىل احلرارة درجات ناقصتتجانفي  هرش من
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سبتمرب إىل غاية  هرش من بتداءإ تدرجييأوت مث تبدأ بتناقص و  جويلية شهر حىت كبرية  بدرجات ترتفع وماي
 .شهر ديسمرب

II .1 .2. التساقطات 

 للتساقطات السنوي التوزيعو  األرضية، لبيئيةا النظم لتوزيع ابلنسبة أساسية أمهية ذا بيئيا عامال التساقطات عتربت
 ايتالالفقار  على كبريا  أتثريا املومسية األمطار تؤثر . (Ramade, 1984)املطلق وحجمه معدله حيث من مهم

(Kwok and Corlett, 2000).   واحليواانت نشاط احلشرات وإجيااب علىتؤثر سلبا كما (Sacchi et Testard, 

  . (Quézel, 1957)والطول العرضخطوط و  االرتفاع :مثل اجلغرافية ابلعوامل اجلزائر يف األمطار تتأثر .(1971
يث ح كبري يف كمية األمطار املتساقطة بني السنوات.  ختالفإهناك  أنيظهر  (3)اجلدولعطيات ممن خالل  

سجلت يف شهر جويلية  وأقل قيمة ،ملم 48,22 حوايل بلغت إذشهر أفريل يف أكرب كمية للتساقطات سجلت 
 .(6شكل) ملم 31,79، بينما بلغ معدل العام لكمية التساقط بـ ملم 08,69بلغت حيث 

 

 2018 ديسمرب إىل 2005الفرتة ما بني جانفي من ( ابمللليمرت) الشهري التساقط متوسط يف اتالتغري  :6 شكل

 .(2019 )حمطة األرصاد اجلوية بسطيف،

II .1. 3. النسبية الرطوبة 

خبار  وتقدر كمية . (Dreux, 1980)اهلواءتعرف الرطوبة النسبية أبهنا مقدار خبار املاء املوجود يف حيز معني من 
من وضترتبط الرطوبة النسبية بكمية خبار املاء  ى.خبار املاء، نقطة الند ضغط :املاء بقياسها بعدة ظواهر منها

  .النبايت نتشار الغطاءوبكثافة وإسطح البحر  عن رتفاعوابإلمعينة،  حرارة درجة
احلشرات أنواع اصة بعض خرجة ملحوظة على النواحي احليوية تعترب الرطوبة من العوامل البيئية الطبيعية اليت تؤثر بد

رات يف احلشحلياة  ة من حيث أمهيتها ابلنسبةاملركز الثاين بعد احلرار  حتتلهي و  املائية.احلشرات طوبة و ر احملبة لل
 هطول شكل يف سواء النسبية الرطوبة  ,.Gagnon et al (2012) و Dajoz   (1985)وفقا لـ  بيئاهتا الطبيعية.

 نواع،األ تنميةسرعة و  العمر طول علىتؤثر و  احلشرات معظم تطوير يف حاسم عامل هي الندى، أو األمطار
 والسلوك. واخلصوبة
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 حملطة الرطبة الفرتة من شهرأ 10 خالل النسب أعلى متثل لنسبيةا الرطوبة فإن ،7 والشكل 3 للجدول اوفق 
 نخفضةم نسب هي اجلافة الفرتة من ةاملتبقي شهراأل يفأما  ،%78,91 ديسمرب شهر يف القصوى القيم مع سطيف،

 .جويلية شهر يف %38,39 قدرها دنيا قيم مع

 
 .(2019 األرصاد اجلوية بسطيف،)حمطة  سطيف منطقة يف الشهرية النسبية الرطوبة متوسط :7 شكل

II .1 .4. سرعة الرايح 

 يسبب أن كنمي الذي التبخر تنشيط طريق عن عملت يوه ،للمناخ املميزة العناصر أكثر من ةواحد يه حالراي
 . (Seltzer, 1946) اجلفاف

 حليواانتا تشتت عامل عتربكما ت ،(Ramade, 1984) احليواانتنشاط و  توزيع تلعب الرايح دورا هاما يف
(Dajoz, 2000). احليواانت منها كلما كانت الرايح شديدة كلما قل نشاطف نتشار احلشرات ملسافات طويلة.وإ 

 لبياس يؤثرمن مكان إىل آخر هذا  احلشراتأنوع  تؤدي الرايح إىل نقل أو نشر أعداد كبرية منكما  احلشرات،
ل من مكاهنا أو إجيابيا إذا كانت البيئة أفض ،لناحية البيئيةاحلشرات إذا كان املكان املنقول له غري جيد من ا على

   (Dajoz, 2000). األول
 Bourouba (1997) وفقا لـ (.سريوكو) الصيفية ابلرايح القاحلة شبه املناخية املرحلة يف سطيف منطقة تتميز

 البحر من كلشتت اليت املنخفضات عن انتججاف و  حار صحراوي أصل من الشرقي اجلنوب ريح هي" سريوكو"
 .املتوسط األبيض

 سنوي مبتوسط( ديسمرب) ث/م 3,12و( فيفري) ث/م 4,06 بني الرايح سرعة متوسط يرتاوح دراستنا، جمال يف
 .(3 جدول) ث/م 3,55 قدره

 السرعة ماأ ،ث/م3,55 بـ( 2018-2005) فرتةبني الما  للرايح السنوية السرعة توسطم قدر( 3جدول )من خالل 
 ماأ ،ث/م 3,12 ـبديسمرب  شهر يف قيمة أدىنسجلت  حيث السنة، طول على متقاربةفهي  املتوسطة يةالشهر 
 (. 8شكل) ث/م 4,06ــ بفيفري  شهر يف سجيلهات فتم قيمة أعلى
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 .(2018-2005) فرتةبني الما  للرايح السنوية السرعة توسطم :8 شكل

. الغريب لشمايلا اجلزء رايحال هتب(. رطبة الرايح) لشتاءا يف الشمال من معظمها سطيف منطقة يف الرايح هتب
 اجلنوبية ملنطقةا يف احلرارة درجة من وتزيد اجلنوب من ترتفع اليتحارة و  جافة رايح هي الصيف، فصل يفأما 

 نيما ب الريح فرتة: ة سطيفنطقمل الرايح وسرعة جتاهإ يشرح 9 شكل. اخلصوص وجه على للمنطقة سطيف
2005-2018. 

 
   

 .(2018-2005) فرتةني الب ما ة سطيفنطقمل الرايح سرعة اجتاه :9 شكل

II .1 .5. احلوصلة املناخية 

II .1 .5. 1 .خمطط Gaussen و Bagnouls 

 اجلافة الفرتات راجستخإبلنا  يسمح احلراري، املطرييعرف ابملنحىن و األمطار و  احلرارة ملنحىن بياين متثيل هو
يعرف الشهر اجلاف أبنه جمموع تساقطاته  الذي  Bagnouls and Gaussen  (1952)  ب. وحسالفرتات الرطبةو 

موع تساقطاته ضعف درجة احلرارة. يساوي أو أقل من ضعف درجة احلرارة، أما الشهر الرطب فهو الذي جم
 حيث:

P : معامل Gaussen. 

T :  لوسطى.ا احلرارةدرجة  
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طيف س الرطبة حملطةالفرتة اجلافة و أن الفرتة  نالحظ Bagnouls و nGausseلـ  من خالل املخطط املطري احلراري
  موزعة كمايلي:

 الفرتة إىل شهر أكتوبر أي ملدة ستة أشهر، أما الفرتة الرطبة فهي ممثلة يف مايشهر  منتصف من الفرتة اجلافة متتد
 .(10وشكل 3جدول )متتد من شهر أكتوبر إىل شهر ماي  اليت الثانيةاألوىل و 

 
 .(2018-2005) فرتةالملنطقة سطيف يف  Bagnouls و  Gaussenاملنحىن املطري لـ :10 شكل

  II .1 .5. 2 . لـخمطط الطوابق البيومناخية Emberger: 

 احلرارة ودرجة األمطار كمية  املناخات حسب بتصنيف لنا خاص، يسمحمنحىن  هو Q: Emberger معامل
 .النبايت لعنصرا عتباراإل بعنيأيضا  أيخذ خاص، بيان على بيومناخية وأ مناخية نطاقات إىل والدنيا القصوى

 التالية:يف الصيغة  Embergerميكن تلخيص معامل  
 حيث

Q : معامل Emberger 
P :  (.2018-2005متوسط التساقط للفرتة املمتدة بني )متثل 

M :  مْ 273,2+مْ  35,06 (الفرتدرجة حرارة أحر شهر يف متوسط درجات احلرارة القصوى لنفس). 
m: ْم( + 273,2 مْ  0,06 - (درجة حرارة أبرد شهر يف متوسط درجات احلرارة الدنيا لنفس الفرتة. 
 املخطط  ،Q=37,37أن قيمة املعامل املطري احلراري هي  تطبيق عالقة أمربجي جندب

تبني أن املنطقة تقع يف الطابق  mووفقا لقيمة  Embergerسقاط قيمة هذا املعامل على املخطط البيومناخي لـ واب
خطط املطري املرسم  ، ومن خاللQ=37,37حيث بلغت قيمة   ،(11 الشكل) شتاء ابرد ذو البيومناخي اجلاف

شهر  بدايةشهر ماي حىت  منتصفأشهر من  6تبني أن املدة اجلافة تبلغ حنو  Bagnoulsو Gaussenلـ احلراري 
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  .(2018-2005)ما بني  فرتةاليف  Emberger خمططوفق  نطقة سطيفملالطابق بيومناخي  :11شكل 

II .2 .عوامل الرتبة 

تات يا تعين فالرتبة هندسو  ،تة من القشرة األرضيةتعين مسك الرتبة املتفو  Solum ةتعرف الرتبة على أهنا كلمة التيني
 ماالرطوبة و و  ل النبااتت واحليواانتملواد العضوية الناجتة عن حتلل وآتككذلك االصخور بسبب عوامل التعرية و 

 معدنية ابإلضافة إىل ما حتتويه من هواء وحماليل معدنية أرضية.حتتويه من حماليل ومعلقات عضوية و 
خيتلف تشكيل الرتبة حسب العوامل البيئية املختلفة منها: أنواع صخرة األم، املناخ، تضاريس سطح األرض، 

احلرارة  هم أنواع الرتبة جند الرتبة املتبقية اليت تتكون من تفتت الصخور نتيجةالنبااتت واحليواانت والزمن. من أ
هنا بفعل الرايح تنتقل من مكا ،اجلوية لوالرطوبة والتجمد، وتربة منقولة تكونت من فتات الصخور بفعل العوام

ة(. وتصنف الرتبة هندسيا اجلليدي وتسمى )الرتبة الرحيية( أو املياه وتسمى )الرتبة املائية( أو الثلوج وتسمى )الرتبة
حسب اخلواص اهلندسية ذات التأثري الفعال على خواص وسلوك الرتبة ابلنسبة حلجوم احلبيبات وتدرج قوامها 
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أنه توجد عالقة وثيقة بني تصنيف األقاليم املناخية وبني ف (2017)حمسن وحسب  (.2016)إمساعيل وآخرون، 
   .ة على أساس األقاليم املناخيةأنواع الرتب، إذ يتم تقسيم الرتب

خاصة و  هاما وراد تلعبكما أهنا .  احلية الكائنات على بيئي أتثري هلا الرتبة عوامل فإن ،Dreux (1980)ـ ل وفقا
 يف تعيش اليت احلشراتإن  (.Dajoz, 1971) الرتبة يف أطوارها من كل  أو جزءا تنفق اليت احلشراتحياة  على
 .(Dreux, 1980)جم احلو  عمقالو  راحندإ العضوي،و  الكيميائيالرتكيب و  املعادن مثلئصها خبصا بشدة تتأثر الرتبة

 . امللوحةو ابإلضافة إىل رطوبة 

II .2 .1. خصائص الرتبة  

 معدل على يضاأ هذا ويتميز. اجلسيمات بنية مع الغالب يف برتبة طينية رملية عموما، الدراسة منطقة تتميز
 رتفاعإمع  املنخفض النشاط البيولوجيكما أن   القلوية،متيل إىل  احلموضة ودرجة ،العضوية املواد من منخفض

 تراكم دون الرتبة نقسم أن ميكننا Halitim (1988) ـ  ل وفقا. (Aliat and Kaabeche, 2013) امللوحة نسبة
    .(Aliat, 2007) والرتبة املاحلة الرتبة اجلريي واجلبس واحلجر والرتبة كلسية اجلريية، الرتبة األمالح،

III .العوامل احليوية 

III .1 .الغطاء النبايت 

 منها نوع 42 حوايل )منطقة الدراسة( يتكون الغطاء النبايت يف السبخة والشط MADR-DGF (2004) ـل وفقا
النبااتت احلولية  نوع من 18وفقا  النبااتت من التنوع هذا توزيع يتم .دائم نوع 24و سنوي نوع 18

(Thérophytes)، 13 مسترتة نوع من النصف (Hémicriptophytes)القصرية املعمرة أنواع من النبااتت 9، و 
(Chamaephytes و ) األرضية النبااتتنوعني من (Géophytes).  إال أن هذا التنوع يف الغطاء النبايت حباجة

 األنواع من قليل وعدد. أتكيد ىلإ واليت حتتاج من ذلك تشري أكثر بعض األطروحات أن من الرغم على ،للتجديد
 :يف منطقة الدراسة من خالل األطروحات وأثناء اجلرد نذكر منها املعروفة

 Halocnemum strobilaceum, Arthrocnemum indicum, Sueda fruticosa, Juncus maritimus, 

Reseda alba, Tamarix gallica, Peganum harmala, Artemesia campestris, Salicornia 

fruticosa, Salsola vermiculata, Atriplex glauca, Atriplex numelaria, Atriplex canensis et 

Atriplex halimus.  
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 العمل موادو طرق
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وطول كل  املوقع الفلكي وصف مواقع الدراسة وحمطاته ومقاطعه العرضية من حيثيف هذا اجلزء مت التطرق إىل 
مث درج ملوحة الرتبة، تك  خصائص الرتبة مقطع حسب األحزمة النباتية وكثافة الغطاء النبايت مع أخذ بعني اإلعتبار

كل   ختيارإمت  ،هذه املواقعيف  احلشراتتوزيع و ، من أجل دراسة تنوع تقنيات أخذ العينات من امليدانتطرقنا إىل 
جرد ومجع خرتان نوعني من إ ،املبدأ على هذاو . كثافة الغطاء النبايت(و الرتبة )تدرج ملوحة ية صائصها البيئتبعا خلحمطة 

كل أسبوعني   ةخرجات امليداني تكانوحسب األحزمة النباتية.   احلشرات )على مستوى األرض وعلى مستوى اهلواء(،
مت وكذلك  .لكل موقع وحمطاته انيةخرجة ميد 66 ع، جممو والصيفالربيع فصل  والشتاء واألسبوعية يفيف اخلريف 

 املؤشرات البيئية.و  اإلحصائيةالطرق  تيف املخترب. يف هناية الفصل، ذكر  التعرف عليهاحتديد األنواع اليت مت 
I . املواقعوصف 

ضة ر، شط البيختيار ثالث مواقع منه )سبخة ابز يئي للمناطق الرطبة املاحلة، مت إهذه الدراسة يف املركب الب مت إجراء
ختيار ثالث حمطات حيث مت إ ،14و 13، 12 األشكال لسطيفوشط الفرعني( املتواجدة يف منطقة اهلضاب العليا 

حسب كزها ة طوال من حافة السبخة إىل مر همتجخمتلقة يف كل موقع، مت تقسيم كل حمطة إىل ثالث مقاطع عرضية 
، وذلك 17و 16، 15 لاألشكاالفصلية كما هو مبني يف ابإلضافة إىل التغريات  األحزمة النباتية وتدرج ملوحة الرتبة

ومركز ط، وسط )حافة السبخة أو الش أصناف احلشرات والنبااتت يف خمتلف األوساطملختلف حلصر التنوع احليوي 
مت ،  GPSالسبخة أو الشط(. مت حتديد املوقع اجلغرايف لكل موقع وحمطات بواسطة جهاز أنظمة حتديد املوقع أرضي

 .10.3إصدار   ARC Gisالرتبة بواسطة برانمج أصناف احلشرات، النبااتت،  رائط توزيعرسم اخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مصدر  عليااهلضاب اليف منطقة  الشطوط(السباخ و املعقدات البيئية للمناطق الرطبة )خريطة تواجد : 12شكل 
(DGF, 2014). 
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 .للمركب البيئي الثالث الدراسةمواقع احملطات يف  توزيعخريطة : 13شكل 

 

 
  يف مواقع الدراسة. احملطاتاملقاطع العرضية حسب يم ستقخريطة  :14شكل
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I .1.  املوقع األول سبخة ابزرSebkhet Bazer  
 . 2004 عبارة عن حبرية كبرية من املياه املاحلة وهي عبارة عن منطقة رطبة صنفت يف قائمة رامسار سنة سبخة ابزر

 :وخط طول 36.0538433: بني دائرة عرض سكرة الواقعة بـ دائرة العلمة والية سطيف، مايف جنوب بلدية ابزر  تقع

كم  109 تبعد عن ساحل البحر األبيض املتوسط حبوايل البحر،مرت فوق سطح  005 رتفاعإوعلى  5.6470148
 ر، وغرابالنواصمشتة  اوشرق الساحل،حي وجنواب الڤلتة و  الشطوط،والذي يقع مشاهلا، حيدها من الشمال مرجة 

 حوايل مساحة على السبخة متتد .كلم  36ومدينة سطيف بـ حوايل  كلم، 09 تبعد عن مدينة العلمة بـ الزعابيب،

اه يزود واد املالح السبخة ابملي، وواد املالح جرمانواد و واد القيطون  :وتصب فيها ثالثة أودية. هكتار 1550
ة لصيف، إضافة إىل مياه شعبة براو وشعبة النواصر. وهذه السبخالصناعية وهو الذي يضمن تشبعها أايم فصل ا

 النبااتت من حبزام السبخة حتيط. نوع 14بغطاء نبايت وحيواين وابألخص الطيور املائية واليت تقدر حبوايل تتنوع 
  Suaeda fruticosa, Atriplex glauca, Atriplex halimus نبات أمهها ،امللحية نبااتت من أساسا يتكون

Salicornia fruticosa (DGF,2004; Baaziz  et al., 2011).  كما ثالث حمطات من سبخة ابزر   ختيارإمت
  .15الشكل  هو مبني يف

I .1.1 .احملطة األوىل 
تقسمها  مت، ( شرقا°935'51'' و °935'55''مشاال و ) (°0336'48''و °0336'58''بني ) (BS1)احملطة األوىل تقع 

 لتالية:املحية بوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(BS1T3) ،(BS1T2) ،(BS1T1)رضية إىل ثالث مقاطع ع
Senecio leucanthemifolius, Spergularia diandra, Atriplex glauca, Suaeda fruticosa, Suaeda 

mollis, Hordeum maritimum. 

I .2.1 . احملطة الثانية 
تقسمها  مت ،( شرقا°415'12'' و 41°5'41''مشاال و ) (°0436'57''و °0436'01''بني ) (BS2)احملطة الثانية تقع 

بوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(15 )شكل( BS2T3)(، BS2T1( ،)BS2T2)إىل ثالث مقاطع عرضية 
 التالية:ملحية 

Atriplex glauca, Salicornia fruticosa, Suaeda fruticosa, Suaeda mollis, Suaeda vera, Cressa 

cretica, Juncus maritimus, Peganum harmala, Hordeum maritimum, Typha angustifolia. 

I .3.1 .احملطة الثالثة 
تقسمها  مت ،( شرقا°395'49'' و 39°5'42''مشاال و ) (°0236'40''و °0236'38''بني ) (BS3)احملطة الثالثة تقع 

بعض النبااتت  احملطةهذه  تتواجد يف .(15)شكل  (BS3T3)(، BS3T1( ،)BS3T2)إىل ثالث مقاطع عرضية 
 التالية:ملحية 

Aizoon hispanicum, Senecio leucanthemifolius, Spergularia diandra, Atriplex glauca, Salsola 

tetragona, Suaeda mollis, Juncus maritimus, Hordeum murinum.   
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 .وقع سبخة ابزرملاحملطات الثالث طع العرضية حسب املقاخريطة توزيع : 15 شكل
 

I .2. ملوقع الثاين شط البيضة    اChott El Beida  
كلم من بلدية محام السخنة   4تقع على بعد  ،2004هي أحد مواقع رمسار مت تصنفها كمنطقة رطبة يف شط البيضة 

تة شتة فرداس ومشتة لشراف ودوار مسيل ومشمشاال محام السخنة واملونشر ويف اجلنوب محتدها   (.سطيف والية)
قور الغرب دوار تلة ومشتة بعرارو وبالد قر يف رمادة، ويف الشرق دوار أوالد الزعام وأم لعجول وحدود والية ابتنة و 

 12223 ساحةمب غطيتو  ،شرقا '48°  5 الطول وخط مشاال '35°  35 العرض خطي بنيتقع ومشتة والد عقون. 

 تسمى ملحية ااتتبنب مغطى رطب دائم مرج هبا تربط ومؤقتة، ماحلة طبيعية حبرية أو سبخة، من وتتكون. هكتار
 يتكون املوقع. وفيةاجل املياه إىل يتسربمنها  جزء الصيف، فصل يف متاما فجتو  األمطار موسم يف شط ميتلئ .شط
 شطابل ىدعي لثاينا احلزام أن حني يف ،النبايت الغطاء من لوخت سبخةابل دعىيو  األوىل، احلزام املوائل، من ثننيإ من
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لزراعة  املزارع هي اورةاجمل األراضي من العظمى الغالبية. القطفيكثر فيها نبات  امللحية، العشبية لنبااتتاب حماطة
 مت إختيار ثالث حمطات من شط البيضة كما هو مبني يف .(DGF,2004 ; Khaznadar et al., 2009) احلبوب
 . 16الشكل 

I .1.2 . األوىلاحملطة 
تقسمها  مت .( شرقا°515'36'' و 4°95'13''مشاال و ) (°5735'26''و °5735'34''بني ) (HS1)احملطة األوىل تقع 

بوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(16)شكل  (HS1T3)(، HS1T1( ،)HS1T2)إىل ثالث مقاطع عرضية 
 التالية:ملحية 

Aizoon hispanicum, Paronychia argentea, Spergularia diandra, Spergularia marginata, 

Spergularia Salina, Atriplex canescens, Atriplex glauca, Atriplex halimus, Atriplex 

nummularia, Halocnemum strobilaceum, Salicornia arabica, Salicornia fruticosa, Salsola 

vermiculata, Suaeda fruticosa, Anagallis arvensis, Peganum harmala,  Hordeum maritimum, 

Hordeum murinum, Sphenopus divaricatus.  

I .2.2 . الثانيةاحملطة 
تقسمها  مت ،( شرقا°515'36'' و °525'31''مشاال و ) (°5435'51''و °5535'06''بني ) (HS2)الثانية  احملطةتقع 

بوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(16)شكل  (HS2T3)(، HS2T1( ،)HS2T2)إىل ثالث مقاطع عرضية 
 التالية:ملحية 

Aizoon hispanicum, Atriplex canescens, Atriplex glauca, Atriplex halimus, Salicornia arabica, 

Salicornia fruticosa, Salsola vermiculata, Suaeda fruticosa, Peganum harmala, Hordeum 

maritimum. 

I .3.2 . الثالثةاحملطة 
تقسمها  مت ،( شرقا°455'00'' و °445'52''مشاال و ) (°5535'07''و °5535'09''بني )( HS3)احملطة الثالثة تقع 

بوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(16)شكل  (HS3T3)(، HS3T1( ،)HS3T2)إىل ثالث مقاطع عرضية 
 التالية:ملحية 

Aizoon hispanicum, Atriplex canescens, Atriplex glauca, Salsola vermiculata, Suaeda fruticosa, 

Hordeum murinum. 
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 شط البيضة.وقع مل احملطات الثالثاملقاطع العرضية حسب خريطة توزيع : 16 شكل

 

I .3.  املوقع الثالث شط الفرعنيChott El Ferraine 
 1500قدرها  مساحة إمجالية ري مصنفة يف قائمة رمسار. ميتد طوال علىرطبة ماحلة غ يعترب شط الفرعني منطقة

الشيخ  شتةمالغرب جبل أوالد قاسم وخربة الفرعني، من الشرق  ا منحيده ،برجبيضة  التلة يف بلديةهكتار. تقع 
ل جلنوب جببملرايدر وبو جديد إىل اا مشتةإىل الشمال  سدرة،برج وجبل  بيضةو  البري، مشتةو  تلة،وجبل  السعيد،

 Typha امللحية مثل نبااتت بعض . تتكون منصب فيه مياه الصرف الصحي والنفاايتيزيد وجبل قالوان.  دأوال

angustifolia  و .(Aliat et al., 2016) Juncus maritimus  ثالث حمطات من شط الفرعني كما هو  ختيارإمت
  .17الشكل  مبني يف

I .1.2 . األوىلاحملطة 
تقسمها إىل  مت، ( شرقا°425'09'' و 42°5'08''مشاال و ) (°5935'34''و °5935'41''بني ) (FS1) تقع احملطة الثالثة

لحية مبوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(17 )شكل (FS1T3)(، FS1T1( ،)FS1T2)طع عرضية ثالث مقا
  التالية:
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Spergularia diandra, Atriplex glauca, Salicornia arabica, Salsola tetragona, Suaeda mollis, 

Peganum harmala. 

I .1.2 . الثانيةاحملطة 
مت تقسيمها  ،( شرقا°375'51'' و 38°5'06''مشاال و ) (°5535'23''و °5535'21'' )بني (FS2)الثانية  تقع احملطة

ية ملحبوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(17)شكل  (FS2T3) (،FS2T1( ،)FS2T2) إىل ثالث مقاطع
 التالية:

Atriplex glauca, Salicornia arabica, Salsola vermiculata, Suaeda mollis, Aeluropus littoralis. 

I .1.2 .الثالثة احملطة  
مت تقسيمها  ،( شرقا°375'08'' و 36°5'56''مشاال و ) (°5335'54''و °5335'55''بني ) (FS3)احملطة الثالثة تقع 

ية ملحبوجود بعض النبااتت  احملطةتتميز هذه  .(17)شكل  (FS3T3)(، FS3T1( ،)FS3T2) إىل ثالث مقاطع
 التالية:

Salicornia arabica, Suaeda mollis, Peganum harmala . 

 
 

 شط الفرعني.وقع مل احملطات الثالثاملقاطع العرضية حسب خريطة توزيع : 17 شكل
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II. دراسة الغطاء النبايت 
تشار والتواجد نالتوزيع واإل الناحية من املدروسة، املواقع اهلدف من الدراسة هو دراسة اخلصائص الغطاء النبايت يف

 متوقع األنواع النباتية. رافيةوجغ
II .1.  الوسائل املستعملة يف مجع النبااتت 

 يف ملوجودةا النبااتت أنواعأصناف  جرد أجل من. شاملة عينات أخذ إجراء مت ،لنبااتت لبيولوجيا التنوع لدراسة
، لتجفيف جلرائدا رقو ص تقليم، معول صغري، سكني القطع، مق، البالستيك من ساكيأ ستخدمناإ، الثالثة املواقع

رارة سم العلمي والعائلة واتريخ اجلمع واملكان والظروف البيئية من درجة احلوي على اإلستمارة خاصة ابلنبااتت حتتإ
 والرطوبة واألمطار وعوامل أخرى...إخل، سجالت خاصة أبمساء النبااتت.

II .2.  على مستوى امليدان 

II .2. 1. طريقة أخذ العينات 
دأت ب أنواع النباتية املوجودة يف منطقة الدراسة اخلاصة بنا. على خمتلف أصنافهو التعرف  اجلردذا الغرض من ه

خالل ن ممت إجراء أخذ العينات النباتية  الدراسة الثالث، حيث للموقع خرائط وشط برسمدراسة نبااتت سبخة 
 2015 سنةوالثاين يف  ،2014 سنةيف األول بدءا من املوسم  سنةال يف كل موسم من مواسم خرجات ميدانيةعدة 

ثالث  إىل واقع إىل ثالث حمطات لكل موقع. مت قسمهامت تقسيم امل ،2018 األخرية يف سنةو 2017 والثالثة يف سنة
 طوبة الرتبة،ر ومستوى املاء أو الرتبة  تدرج ملوحةيضا على حسب عرضية لكل حمطة حسب أحزمة النباتية وأمقاطع 

 ملقاطعبلغ إمجايل عدد ا حنو مركز السبخة والشط، )حافة السبخة والشط( جهة من اخلارجمو حبيث يكون اجلرد 
املة أجل ضمان تغطية ش وذلك من، ذه املقاطع وعدهاهمستوى ، مت حصر األنواع النباتية على مقطع 27 العرضية

ع. مت وضع العينات واجد يف كل مقطمت أخذ صور فوتوغرافية لنوع النبات املت يف مواقع الدراسة،جلميع أنواع املوجودة 
 (.18)شكل يف ورق اجلرائد وأكياس بالستيكية مث أخذت للمخرب من أجل التصنيف والتعرف عليها 

II .3.  على مستوى املخرب 
II .3. 1.  نواع النباتيةفرز األ 

 خيصها مستقبال، متتشحتفاظ بنموذج من كل نوع يف العينة لغرض واع النباتية عن بعضها البعض واإلمت فرز األن
 مجعها خالل مجيع املعلومات اليت مت به مللصقابمرافقة كل عينة مع  لتجف أو الورق صحيفة علىوضع العينات 

على  صقلمت فيف بعد التجدوراي كل ثالثة أايم.  أوراق التجفيفبتغيري  ناقم ،(واملكاناملذكورة )التاريخ  اخلرجات
 يع املعلومات. هبا مج هذه العينات على البطاقات
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II .3. 2.  حتديد العينات النباتية 

عتمادا على املعايري الشكلية لألوراق واألزهار والثمار واألوابر وكذلك طبيعة اجلذور مت حتديد العينات النباتية إ
ا عتمدان على الكتب وشبكة اإلنرتانت منهوالشكل احليايت كما مت حتديد اإلنتماء اجلغرايف حيث إ والساق

(www.tela-botanica) .وخربة بعض األساتذة يف هذا اجملال 
 
 
 
 
 
 
 

 .وتصنيفها من املواقع الدراسةالنبااتت طريقة أخذ عينات  :18شكل 

III .أخذ عينات من الرتبة 
جهاز ، الكهرابئي هزاز املناخل، ن،فر أكياس بالستكية، معول حلفر الرتبة،  وهي األدوات من جمموعة ستخدمتأ

 يناتلتكسري العمهراس  ،حمرك زجاجي كأس بيكر زجاجي، مع القضيب املشرتكمرت  pHجهاز ، الناقلية الكهرابئية
 ووضعها العينات داخلها لوضع فخارية من نوع بورسالن صحون وكذلك العينات لوزن وميزان الرتبة، من الصلبة
 .الكالسيوم كربوانت نسبة ملعرفة الكالسيمرت وجهاز تبارخحوجالت، أانبيب إ ابلفرن،

 . HCl كلور املاء  محض ،  pH=  4,0حملول قياسي منظم  ،pH=  7,0حملول قياسي منظم ، ماء مقطر 

III.1. على مستوى امليدان 
سة لسبخة ايف كل حمطة من حمطات الدر  العرضية مقاطعثالث سنة من كل يف كل ثالث عينات من الرتبة  مت مجع
 10-0) الرتبة. أجريت على الطبقتني السطحيتني عينة 108مقطع عرضي أي مبجموع  27 جمموع املقاطع، والشط

النباتية  األنواعرة فتسمح لنا هذه العينات مبراقبة أتثري خصائص الرتبة على توزيع و  (.19)شكل  سم( 02-10وسم 
  .احلشريةو 

 .املصدر )أصلي( ملواقع الدراسةطريقة أخذ عينات الرتبة من ا :19شكل 

http://www.tela-botanica/
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III .2.  على مستوى املخرب 
ْم وذلك بفرش عينات الرتبة على  39ال تزيد عن املخرب أو الغرفة وأن حرارة جرى جتفيف عينات الرتبة يف درجـة 

ها خلشنة من فصلت األجزاء امت، شكل طبقة رقيقة فوق قطع من البالستك أو الورق بشرط أن ال يكون اجلو ملواث
 عمت وخنلت مبنخلنجتفيف العينات طحنت بواسطة مهراس، مث  . وبعدالنباتيةاألجـزاء و مثل احلـصى الكبيـرة  يدواي

 .جبامعة سطيف ةحتليل الرتبعلى مستوى خمترب الكيميائي والفيزايئي  أخذ اجلزء الناعم للتحاليلمم و 2 قطر ثقوبه
III. 2. 1  .التحليل الكيميائي 
III .2. 1 .1. الناقلية الكهرابئية و  مللوحةا 

ملستخلص  مْ  25على درجة حرارة قيمتها  الكهرابئيجهاز قياس درجة التوصيل  ستخدامإتعتمد هذه الطريقة على 
لوحة لدقتها كدليل لتقييم ملوحة الرتبة وتعترب من أفضل طرق قياس امل  الكهرابئيالرتبة وتستخدم طريقة التوصيل 

m/dS بـعرب عن النتائج  وسرعتها.
m/dS 1 الذائبة حبيث أن كل األمالحاليت متثل كمية  و 

ملغ/ل  640يعادل  
 (.11، 10) امللحقتقدر نسبة الناقلية وامللوحة للرتب حسب    (. ,Richards 1954)ذائبة  أمالح

 هازا جبعلق جيدوم مبزج امل، نق(5: 1) مل 50/ غ10ماء مقطر أي 5/ الرتبة 1بعد غربلته من  مستخلص حتضري يتم
 يضبط، دقيقة 30يرتك املعلق ملدة دقيقة مع التحريك يف كل مرة مستخدما قضيبا زجاجيا.  30 ملدة كهرابئي  اجرج

 بوضع القراءة صفر، مث يقرأ القيمة املسجلة على اجلهاز. الناقلية الكهرابئيةجهاز 
III .2. 1 .2  .درجة احلموضة للرتبة تقدير pH   

الرتبة من أكثر  pHيعترب قياس لذا (. 12)ملحق  9-3 املوجودة بشكل طبيعي يف الرتب بني الرتبة   pHقيم ترتاوح 
 وية. الرتبة حامضية، حيادية، قاعدية أو قل ، فهو يعكس فيها إذا كانتةالقياسات شيوعا يف خمتربات الرتب

ائي هلا بنسب خمتلفة أو يف معلق مالرتبة بطرائق عدة يف الرتب الرطبة مباشرة أو يف عجينتها املشبعة  pH ميكن قياس
تخلصاهتا املائية أو أو يف مس، )حمللولا ملاء أوإىل ايشري  5يشري للرتبة ورقم  1دائما رقم ) (5:1 ،2:1 ،1:1)مثل: 

 .نتشاراإمن أكثرها   pHاللونية وطريقة جهاز قياس الــ الدالئلد طريقة امللحية وتع
 طريقة العمل

 املاء املقطر، من أحجام ومخسة ملم 2 بغرابل غربلته بعد الرتبة من حجم مبزج 1/5رتبة لل ئياملا مستخلص حتضري يتم
قوم مبزج مل من املاء املقطر مث ن 50ونضيف  مل1000جافة هوائيا يف كأس زجاجي سعة غ تربة 10وزان حبيث 

، ةيبا زجاجيا. يرتك املعلق ملددقيقة مع التحريك يف كل مرة مستخدما قض 30 ملدة هاز رج كهرابئيعلق جيدا جبامل
 = pHمث نضبط اجلهاز حىت يقرأ  .pH  =7حملول منظم رقم  يف الزجاجيمرت بوضع اإللكرتود  pHيضبط جهاز 

 =  pHليقرأ اجلهاز   4له=   pHخرى يف حملول منظم رقم طر ويوضع مرة أ، مث يرفع اإللكرتود ويغسل ابملاء املق7
الرتبة  املعلق مث مباشرة نضع القضيب املشرتك يفول املنظم ويغسل ابملاء املقطر وجيفف، ، ويزال اإللكرتود من احملل4

م احمللول املنظ ستعمالإب، جيب مراجعة قراءة اجلهاز اثنية 30بعد  درجة احلموضة املعلقأنخذ القراءة سم و3بعمق 
 (.20)شكل قبل البدء يف قراءة أي جمموعة من العينات 
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 .يف حملول تربة )مصدر أصلي( pHالناقلية الكهرابئية ودرجة قياس امللوحة و  خطوات :20شكل 
III.2. 1 .3  .  3 كربوانت الكالسيومية  مكتقديرCaCO   

   الكالســـــــــيمرت ابسـتخدام جهاز %كنسـبة مئوية  Carbonates Calcium Totalتقدير كربوانت الكالسـيوم الكلية
Calcimeter Collin كالسيوم تفاعل كربوانت ال على قياس تغري الضـــــــــغط الناتج عن الغاز املنطلق منعتماد ابإل

 حسب املعادلة التالية: (. ,Hesse 1971)املوجودة يف الرتبة مع محض كلور املاء 
.↑

2O + CO2+ H 2+ 2 HCl → CaCl 3CaCO 

يف مل من حملول محض كلور املاء  10نضع مل  250لنماير سعة يف دورق أر مث نضعها ة هوائيا غ تربة جاف1نزن 
جنهز جهاز الكالسيميرت للعمل ملل ماء مقطر.  100، مث نضيف )بوضع مائل( الدورقختبار ونضعه داخل أنبوب إ

 يميرتمث نقوم ابلضغط على الكالس بتوصيل غاز السحاحة ابهلواء اجلوي وبدورق التفاعل بفتح الصنبور

(Calcimeter)  ل حىت تقلب  وضع مائبرج أو بتحريك دورق التفاعل أو جنعله يفنقوم الصفر. مستوى قراءة على
اده دورق التفاعل ونغلق سد قدقائق. نغل 3ختبار وتتالمس عينة )الرتبة( مع احمللول ونستكمل الرج ملدة األنبوبة اإل
للتأكد من تكرار احلصول  ث مكرراتثال نسجل قراءة حجم على تدرج السحاحة. نكرر العمل يضا.الصنبور أ

 (.13) امللحقحسب للرتب كربوانت الكالسيوم نسبة   يتم تقدير (.21)شكل  على نفس النتيجة لنفس العينة
 يتم حساب كربوانت الكالسيوم بواسطة املعادلة التالية:

CaCO3 = 0,3× Vs×100/ Vt× P 
* Vp 3-M = 1.226 * 10 

 :حيث
: Vs اهليدروجني وكلور الرتبة تفاعل نم املنبعث الغاز حجم.HCl   

Vt : 3 من غرام 0.3 تفاعل من املنبعث الغاز حجمCaCO اهليدروجني كلور و الصايف HCl.  

:P غ(.1الرتبة ) عينة وزن 

ات وزن العين ماء  5تربة:  1مستخلص    رج المستخلص   

pH متر  بعد الرج جهاز    جهاز الناقلية الكهربائية القراءة وأخذ العينات 
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 (.صدر أصلي)ميف الرتبة    3CaCO  كربوانت الكالسيومية  متقدير ك :21شكل 

III.2. 1 .4  .4بس تقدير اجلCaSo  
على درجة حرارة  ني، مث إزالة ماء التبلور ابلتسخنيساعت ملدة الرتبةسكويب لعينة تعتمد الطريقة على إزالة هليجرو 

 حسب طريقة نيساعت ملدة مْ  200 على درجة حرارة نيللجبس ابلتسخ مث إزالة ماء التبلورني، ساعت ملدة مْ 105

(Nelson et al.,1978; Artieda et al., 2006.) 
 طريقة العمل

قبل وزن عينة الرتبة  Porcelain dishعتبار وزن جفنة بورسالن ئيا مع أخذ بعني اإلغ من الرتبة اجلافة هوا1نزن 
ْم 150ثالث مكررات لكل عينة(، توضع العينات يف فرن التجفيف مزود بفتحة التهوية على درجة حرارة  أنخذ)

 ْم ملدة200درجة حرارة املخرب، تعاد العينات إىل الفرن على درجة حرارة  ملدة ساعتني مث توزن العينات بعد أن أتخذ
للرتب اجلبس نسبة  يتم تقدير (.22)شكل  مث أخذ الوزن بدقة بعد تربيد العينات إىل درجة حرارة املخرب ساعتني،
 حتسب نسبة اجلبس يف الرتبة ابملعادلة التالية: (.14) امللحق حسب

Gypsum (%) = (A –B)/W ×100×3,778   
 

 حيث
A : مْ  150 على درجة نيبعد التسخاجلفنة بة مع رت وزن عينة ال.  

B : مْ  200 على درجة نيبعد التسخاجلفنة بة مع رت وزن عينة ال.  
W :  غ(. الرتبة اجلافة متاماوزن عينة( 

 وية.ئعامل التحويل إىل نسبة م :100
  O22Hإىل  4CaSO لسيومعامل اثبت انتج من نسبة وزن كربيتات الكا :3,778

 O22H .4CaSOيف جزيء اجلبس املائي  3,7786= 36,032/ 136,15أو النسبة 

السدادةغلق الصنبور و رج الدورق وزن العينة  

ةالقراء  
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III.2. 1 .5  .)تقدير املادة العضوية يف الرتبة )احلرق اجلاف 
 أحياء جمهريةو  و حيواين كبقااي النبااتت وخملفات احليواانتأنبايت  مصدرهي كل مادة ذات  :الرتبةيف  العضويةاملادة 

أخذت يف  اليت تحلل أوليت مل تالتحلل فمنها الرتبة بدرجات خمتلفة من املوجودة يف البشرية و املخلفات اىل إضافة إ
ل من لدقيقة. ترتاوح نسبة املادة العضوية يف الرتبة الزراعية من أقاحلية الكائنات اجزئيا بفعل  ليت حتللتالتحلل أو ا

يتم تقدير نسبة املادة العضوية  (.22)شكل  (Bashour and Sayegh, 2007) من وزن الرتبة % 10وحىت % 1
    (.15) امللحقللرتب حسب 

 طريقة العمل
بة املاء نس وذلك حلسابْم 150 عند درجة حرارة و فرنأ تعتمد هذه الطريقة على تسخني عينة الرتبة ضمن حاضنة

 .(Ball, 1964)ساعات  6ملدة  مْ 700 ضمن مرمدة عند درجة حرارة متاما اهليغروسكويب، مث حرقها
، توضع العينات يف Porcelain dishعتبار وزن جفنة بورسالن بة اجلافة هوائيا مع أخذ بعني اإلمن الرت كمية نزن  

ْم لعدة ساعات للتخلص من حمتواها الرطويب مث توزن العينات بعد أن أتخذ 150فرن التجفيف على درجة حرارة 
ساعات، مث أيخذ الوزن بدقة بعد تربيد  6ْم ملدة 700نات إىل الفرن على درجة حرارة درجة حرارة املخرب، تعاد العي

 حتسب نسبة املادة العضوية يف الرتبة ابملعادلة التالية: العينات إىل درجة حرارة املخرب.
                                    TOM (%)   =  (M1 –M2)/(M1–M0) ×100  

 حيث
M0 :  فارغة.الاجلفنة وزن 
M1 :  قبل احلرق. مْ  150 على درجة نيالتسخ مع عينة الرتبة عنداجلفنة وزن  

M2 :  مْ  700 على درجة احلرق بعد مع عينة الرتبةاجلفنة وزن.  

 

 

 

 
 (.املصدر أصلي) املادة العضوية يف الرتبةو  4CaSoتقدير اجلبس  :22شكل 

 وزن الجفة فارغة وزن العينات

 فرن
 تبريد العينات
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IV. طرق مجع احلشرات 
 بني املمتدة ما الفرتة يف املنتظمة امليدانية واخلرجات املصايد،و  الكالسيكية الطرق بعض وفقت ااحلشر  نواعأ مجع مت

 عشر واحلادية صباحا السابعة بني الصباحية الفرتة يف وذلك ميدانية خرجة 66 مشلت ،م2018م إىل غاية 2014
درجة  ، حتت شروط والظروف املناخية:يةاملسائو  الصباحية الفرتة بني ما واخلريف الربيع فرتة ويف الصيف، وقت يف

 .الصافيةالسماء و الرايح املنخفضة املعتدلة، احلرارة 
IV.1. على مستوى امليدان 

حمطات من  ثالثكل   من العرضية من خمتلف املقاطع  Benkhelil (1991.)  حسب طرق بعدة احلشرات مجع مت
 :هاستعملنإ اليت التقنيات الطرق أو هذه بني من املواقع الثالث املدروسة

IV.1. 1. األرضية األوساط 
)بيئة هوائية(  من أطوارها من جزء أو أطوارها ختتلف كما أخرى، إىل حشرة من احلشراتسلوك و  نشاط خيتلف
 .(23)شكل  احلشرات مجع يف ستعملنهاإ اليت الطرق بنيمن و  ،)نوع الرتبة( الرتبة داخل بيئة إىل الرتبة سطح

 املباشر اجلمعأ. 
 )رطبة أو جافة(. الرتبة سطح ومن النبااتت على مستوى أو ابمللقط ابليد مباشرة احلجم كبرية احلشرات مجع تمي

 .أو اجلمع من الرتبة )اجلزء الداخلي(

 
 ملباشر بواسطة اليد مصدر )أصلي(.ا يوضح اجلمع :23شكل 
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 املصائد األرضيةب. 
زء العلوي على كون اجليضع هذه املصائد داخل األرض حبيث تو  العلوي،بالستيكي قطع جزئها  إانءهي عبارة عن 
صطناعية جلذب العديد من أو إ الطبيعية بعض الفواكهاإلانء يوضع بداخل  ،(Martin, 1983)سطح األرض 

ضع و من أفضل  تعفنمن  ومادة حافظة احلشرات من خروجها، والصابون إلعاقةمن املاء  ومع كمية احلشرات،
هذه  دخول املطر إليها. ارايت وكذلك منع حمكم على فتحة املصيدة من أجل منع دخول أنواع من الفقغطاء غري

غمدايت و سطح الرتبة مثل جلدايت األجنحة  ع احلشرات األرضية اليت تعيش علىالطريقة تستعمل يف جتمي
 (Nageleisen et Bouget , 2009 ; Martin, 1983) … ونصفيات األجنحة ومستقيمات األجنحة األجنحة،
 .(24)شكل 

 .مصدر )أصلي( طريقة اجلمع بواسطة املصائد األرضية :24شكل 

 املصائد الالصقةج. 
 مغطاة مبادة، ون األصفرللا تتكون املصيدة الالصقة من لوحة مستطيلة أو مربعة أو أسطوانية من الورق املقوي ذات

طلوب، حيث امل رتفاعاإلاتت على ايف وسط النب توضعمعدن حتمل هذه اللوحة على حامل من اخلشب أو ، الصقة
 .(25)شكل  (Martin, 1983) أو توضع على مستوى األرض تعرتض مسرية طريان احلشرات

 .مصدر )أصلي( طريقة اجلمع بواسطة املصائد الالصقة :25شكل 
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 الفرشات شبكةد. 
 ادة.ي الشفاف لكي يسهل رؤية احلشرات املصطعبارة عن شبكة مصنوعة من قماش أبيض خفيف من التلو املسام

 .(26)شكل  (Martin, 1983 George, 2007;) ...واليعاسيب الفراشاتاحلشرات الطائرة كيف مجع تستعمل 

 
 مصدر )أصلي(. طريقة اجلمع بواسطة شبكة الفرشات :26شكل 

 احلش شبكة. ـه
ملائية. قل أو على النبااتت املوجودة على حواف اجملاري اتستخدم هذه الشباك جلمع احلشرات اليت تتواجد يف احل

جتاه إعدة ضرابت متتالية على سطح النبااتت، مع مراعاة حركة السري يف احلقل و  ستعمالإمبدأ هذه الطريقة هو 
 (.27)شكل ، تؤخذ العينة بطريقة عشوائية من مكان اجلمع (Martin, 1983) الضرابت أثناء أخذ العينات

 

 
 اجلمع بواسطة شبكة احلش مصدر )أصلي(. توضح طريقة :27شكل 

IV.1. 2. األوساط املائية 

توجد كثري من احلشرات املائية اليت تقضي معظم حياهتا يف املاء أو جزء من أحد أطوارها أو أطوارها كلها يف املاء 
 :احلشرات املائية من بينها ستعملنا عدة تقنيات يف مجعلذا أ ،(Martin, 1983) أو تكون ساحبة على سطح املاء

 الشبكات املائيةأ. 
 من قماش مسيك مسامي يكون احلامل طويل للوصول إىل وثقلها، وهي مصنوعةتتميز هذه الشبكة بصغر حجمها 

، يتم تسرب املاءي ثأفقيا حييتم غطس الشبكة إىل قاع جمرى املاء مث سحبها بسرعة إىل السطح  العمق املطلوب.
 (.28)شكل  (Martin, 1983) اء إلزالة خملفات املرتسبة يف قاع الشبكةغسل الشبكة ابمل
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 .توضح طريقة اجلمع بواسطة املصائد املائية مصدر )أصلي( :28شكل 

 توضع عينات اجلمع يف أكياس بالستيكية أو يف األانبيبخالل كل اخلرجات امليدانية ومن احلشرات مجع أثناء 
 .%70حول زجاجية هبا مادة خمدرة ك

  كل حمطةوحسب املقاطع العرضية يف احملطة أوترقم هذه األانبيب واألكياس البالستيكية حسب املكان أو املوقع  
واحلشرات  اتصور فوتوغرافية لألنواع النب لتقاطيتم إالذي وجدت فيه، مع كتابة التاريخ واملكان والوقت اجلمع. 

  .األصليمجعها من مكاهنا  قبل
IV.2. ستوى املخربم على 
IV.2. 1. الفرز 

املفصليات ن ممن النبااتت )القلف واألوراق(، الرتبة، املاء و  مباشرة يتم فرز وفصل احلشرات بعد جلبها من امليدان
  العائالتمث ستعمال امللقط، حيث يتم فصلها وتقسيمها إىل جمموعات حسب الرتبإبالعناكب  األجل األخرى

 .(2014)موهويب، أو النوع  مستوى اجلنس لتعرف عليها على
IV.2. 2. طرق التصنيفيةال 
على أهم املفاتيح ماد عتابإلو ، هر ثنائي املنظارحتديد خمتلف أصناف احلشرات بواسطة اجملو  الفرز مت التعرفبعد 

 البطن، د حلقاتوعدشكل  ،ستشعاراإل ونوع قرون، شكل وتعرق األجنحة)مثل الشكل اخلارجي العاملية  يةالتصنيف
 نها:م الكتب ذات العالقة بتصنيف احلشرات والعديد مناحلصول عليها من األحباث  متواليت  ...(األلوانكذلك و 

)Hoffmann, 1958; Poisson, 1957; Grasse, 1965, 1973,1979a, 1979b ; Grzimek,1975; Bright, 

1976, 1993 ; Dajoz, 1977; Kelton, 1977, 1980 ; Roth, 1980 ;Durand et Lévêque , 

1981 ;Roger ,1984; Pihan,1986;Goulet, 1992; Stichmann,1999; Bouchard, 2004 ; Dietrich, 

2005 ; Bellmann, 2006, 2010 ; Nel and Arillo, 2006 ; Laplanche, 2008 ; Bechly, 2012 (. 
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IV.2. 3 .الرتكيب 
 Martinحسب  ،مباشرة بعد القتل خاصة ابحلشرات داببيس بواسطة احلشراتنواع األبعض ل املباشر التدبيسمت 

 غشائيات ،مستقيمات األجنحة وضع الدبوس يف اجلهة اليمىن للصدر ابلنسبة لثنائية األجنحة،يتم  (1983)
لصغرية مت بعض األنواع ا، وحرشفيات األجنحة لرعاشاتلابلنسبة  املنتصفيف و  نصفيات األجنحة، ،األجنحة

ها من التعفن. تفرغ اجلهاز اهلضمي ومحايتيإىل شهر حىت ف العينات ملدة أسبوع يفجت بعد. حتميلها على الورق
اجلمع كان التسلسل الرقمي، اتريخ اجلمع، م ،إلسم العلمياالرتبة، العائلة، ها يأرفقت كل عينة ببطاقة كتب عل

 (.29)شكل  وطريقة اجلمع ، إسم اجلامعوخصائصه
IV.2. 4. حفظ العينات 

لب احلفظ ع حسب العائالت واألجناس واألنواع يف احلشراتأصناف حفظ  والرتكيب يتملتصنيف بعد الفرز وا
 (.29)شكل  احلشرات تعفن منحافظة مع مادة ، اخلاصة ابحلشرات

رات احلشمت حفظ كما  .مت حفظها داخل أظرفة ورقية رعاشاتو  شاتاالفر أنواع بعض  Perron (2005) حسب
 .مستقبال لدراستهامع بطاقة هبا معلومات اخلاصة ابلعينة سرين، مع قطرات من الغلييف فرمول 

 

 
 
 
 
 
 

 .)أصلي(التصنيف األنواع مراحل مجع، الفرز، الرتكيب و  :29شكل 

 فرز العينات

تصنيف وتركيب 
 العينات

 جمع العينات من الميدان

 حفظ العينات
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V .التحليلية املتبعة الطرق 
عالقتها و احلشرات أصناف  خمتلف تنوع وتوزيع ووجودبني  قةعالهتدف الطرق اإلحصائية إىل إظهار مدى ال

ختفاء إو ظهور  ية يفمنوالز كذلك العالقة املكانية   .(واملناخ.. نوع الغطاء النبايتابملعلمات البيئية )خصائص الرتبة، 
 احلشرات.

  الوفرة النوعية والكمية. حلساب Microsoft Excel 2013الربانمج  ستخدامإبلنتائج الدراسة اإلحصائية  املعاجلةمتت 
وجود أو حيث حللت نتائج  ، STATISTICA (version 12.0)وPAST 3 ية مثل ائمج إحصابر كما أستعمل 

 أو ضمن من حمطات سواء بني الثالث وأيضا يف كل حمطة الدراسة واقعم يف رات والنبااتتاحلش أصنافعدم وجود 
واملقاطع  طاتمدى تشابه احمل وكذا مقارنة الدراسة، احملطات أو ضمن بني املقاطع العرضيةابإلضافة إىل  املواقع

 لثراء النوعيابنية اجملتمع احليوي للحشرات من حيث  ةعرفهذا ملو ، بني املواقع الثالثما و أ بينها العرضية فيما
 مؤشرات بيئية وبيولوجية التالية: وهذا إبجراء عدة توزيعهانسب و والعددي لألنواع 

V .1. البيئية املؤشرات 
والنبااتت  احلشرات اتتقارن بني اجملتمعومقارنتها، األنواع  والنوعية لكل منسبية الوفرة الن دراسةبهتتم هذه املؤشرات 

 اتحمطق أو يف املناطيف أو النبايت العامة للمجتمع احلشري  والزمان، كذلك تصف وتقدم البنيةنفس املكان  يف
 .وحىت بني املقاطع العرضية يف نفس احملطة أو ما بني املواقع سةاالدر 

 نواععدد األفراد جلميع األ جمموع عدد األنواع/ جمموع ( =Diversity)التنوع 
V.1. 1. التنوع مؤشرات 

من املركب ثالث مواقع  حمطات من (9)مقطع عرضي لتسع 27 يفوالنبايت احلشري  وتوزيع اجملتمعمت حساب التنوع 
 .سة امليدانيةمن الدرا أربعة سنوات خالل)سبخة ابزر، شط البيضة وشط الفرعني( البيئي الرطب 

 Richesse Spécifique  (S)النوعي الغىنأ.  
 أو (Barbault, 1992)أو يف بيئة معينة  املتواجدة يف جمتمع معني الكلي اإلمجايل للكائنات احلية عددال ميثل وهو

أو منطقة اخل بيئة د التنوع البيولوجيقياس من أبسط معاير يعترب الغىن النوعي هلذا و  أو حمطة معينة.يف منطقة 
 موقعها اجلغرايف.و حتها ق الغىن النوعي بنوعية املنطقة ومبسالذا يتعل، (Grall et Hily, 2003) معينة

احلشرات حسب احملطات أو حسب املقاطع العرضية لألنواع العدد الكلي  (S) حسب دراستنا ميثل الغىن النوعيو 
 .لكل حمطة أو كل موقع

أو  (ES) أو على مستوى أصناف احلشرات (OS)الكلي للرتب احلشرية ميكن حساب الغىن النوعي حسب العدد 
بغض  الغىن النوعي لألجناسي ميثل ذلا( GS) أو (FS) للعائالت لغىن النوعيعلى مستوى العائالت الذي ميثل ا

  ا )إنو ماهيتهأ املقاطع العرضية يف كل حمطة أو ما بني هذه احملطاتداخل  نتشارهاإالنظر عن نسبتها أو طريقة 
   .(OS)عتماد على الغىن النوعي للرتب احلشرية . يف دراستنا مت اإل(كانت عائالت أو أجناس أو أنواع
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 Abondance Relative  الوفرة املطلقةالنسبية و  الوفرةب.   
 :يز بني الوفرة النسبية والوفرة املطلقة، حبيث أنميكن أن من

 تتوافق مع عدد أفراد النوع من اجملتمع( Pi) د هذا النوع، بينما الوفرة النسبيةفراهي عدد األ لألنواع( ni) الوفرة املطلقة
(N )املوجودة على العدد الكلي جلميع األنواع يف بيئة معينة األنواع األفراد من هو نسبة عدد و(Barbault, 1981; 

Dajoz,1976 ; Marcon, 2015). 

 حيث:
Pi: .الوفرة النسبية 
ni: بيئة معينةيف عدد أفراد النوع . 
N: يف بيئة معينة  ألنواعا لعدد أفراد العدد الكلي. 

 .Pi  =1 وجمموع قيم 1 و 0 بني Piترتاوح قيم 
 عتماد على الصيغة السابقة وحسب دراستنا أن حنسب عدد العائالت واألجناس واألنواع منميكننا أن نقيس وابإل 

شرية. وحسب احل للرتبمعينة على العدد الكلي  حمطات ة أوحمطكل مقطع عرضي من املوجودة يف  احلشرية الرتب 
 :الصيغ التالية

          حيث:
fP ،gP ،eP : على التوايل األنواعالعائالت، األجناس، لكل من  الوفرة النسبية. 
fn، gn ،en :  املوجودة ضمن الرتب املدروسة. على التوايل األنواع العائالت، األجناس،عدد 
fN،gN ، eN : املوجود ضمن الرتب الكليةعلى التوايل  ألنواعا، األجناس، لعائالتللعدد الكلي ا (OS)  املأخوذة

 .أو مجيع املواقع طة معينة أو من مجيع احملطاتكل مقطع عرضي حسب احملمن  
 Frequence (Fr)النسيب أو التكرار الرتدد.  ج
ة، وحيسب التكرار من ميع األفراد يف العينبة إىل العدد الكلي جلنوع ما ابلنس النسبة املئوية ألفراد ألنواعاتكرار  ميثل 

 أجل عينة واحدة )تكرار نسيب( أو جمموعة من العينات )تكرار كلي(.

Fr: متثل التكرار 
n: عدد أفراد نوع ما يف العينة احملددة. 
P: عدد األفراد الكلي من خمتلف األنواع يف العينة نفسها 

N  

ni 
Pi    100 

Nf  
nf 

Pf    100 
Ng  

ng 
Pg    100 

Ne  
ne Pe    100 

P  
n 

Fr    100 
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 :التالية نوع ما يف الطبيعة ومتثل النسبةتوجد أربع درجات لتكرار 
 كائنات اندرة الوجود أو قليلة اإلنتشار.  % 25 -1من 
 كائنات منتشرة.  % 50 -25من 
 كائنات متكررة.  % 75 -50من 
 كائنات عالية التكرار. % 100 -75من 

 (Ci)مؤشر الثبات  .د 
اليت أجريت.  R على العدد الكلي للخرجات  (ri)ملدروسة هو النسبة املئوية لعدد اخلرجات اليت حتتوي على األنواع ا

 حسب املعادلة التالية. .(Dajoz, 1985)يتم حسابه لعينة أو جلميع العينات املأخوذة من اجملتمع احليوي 

ri: .عدد اخلرجات اليت حتتوي النوع املدروس 
R: .عدد العينات الكلي 

 نواع وفقا لتكرار حدوثها.جمموعات األ ميكن التمييز بني Bigot and bodot (1972)حسب 
 من اخلرجات اإلمجالية. %50 نواع الثابتة متثلاأل

 من عمليات اجلرد. %40و %25 موجودة يف accessoires األنواع

  .%10 من أو يساوي وأكرب %25 قل منرضية هي تلك اليت يكون تواترها أنواع العاأل

 .%10 نواع النادرة اليت هلا تردد أقل مناأل 

 ستعمال املعادلة التالية:وحسب دراستنا ميكن إ

n: عدد املقاطع العرضية اليت يوجد هبا النوع.  
Nx: عدد املقاطع الكلية.  
 Simpson   (D) اهليمنة مؤشر  هـ.

ضمن ( S)النوعي والثراء نسبة كل نوع من الكائنات احلية  هو مؤشر يقيس لنا Simpsonأو مؤشر  مؤشر اهليمنة
يفرتض هذا املؤشر أن نسبة األفراد  . (Marcon, 2015 ; Dajoz, 2006)مااملوجود يف بيئة أو موئل  اجملتمع

ربط السيادة  Odum (1967)حسب و ، البيولوجي أمهية التنوع مدىالثراء النوعي و تعكس الكائنات احلية يف بيئة ما 
رة عالية هي األنواع ن األنواع اليت تتواجد بوفوأوع عكسيا مع التنالسيادة تتناسب طرداي مع الوفر و ابن  اقرتحو ابلعدد 
 .السائدة

R  

ri 
Ci    100 

Nx  

n 
Ci   100 
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وضع هذه العالقة د مت وق (D)أو للهيمنة مؤشر مسبسون للسيادة  استخدامنوع معني ميكننا هيمنة  سيادة أولتقدير 
 التالية: الصيغة وظهرت بشكل 1949 سنة Simpsonقبل العامل  من

  
 

 :حيث
Pi : وع معني على العدد الكلي لألنواع املوجودة يف بيئة ما.نسبة عدد أفراد ن لميث 

ما ينتميان إىل نفس  ةياملنتخبني عشوائيا ضمن بيئ األفرادمن  ثنانإإمكانية أن يكون  الرايضية تعطي هذه الصيغة
( تعين 0هبذا فالقيمة )و  ،أكرب كلما كان التنوع أقل (D)كلما كانت قيمة   (، حيث1و 0)و قيمتها ترتاوح بني  النوع

 (. Grall et Hily, 2003) تعين ابملقابل أن ال وجود للتنوع (1)أن التنوع ال هناية له هنا بينما القيمة 
اليت و وحسب الصيغة اليت وضعها  Simpsonميكننا قياس التنوع احليوي على عدة مستوايت تعتمد على مؤشر 

عتماد على ميكننا بتصرف وابإل (.Pavoine et Dufour, 2010)تعتمد على عدد األفراد حسب األنواع، وحسب 
 ..إخليئات أو األصناف أو اجملموعات.هذا املؤشر أن نقيس التنوع احليوي على عدة مستوايت، على مستوى الف

 عدد األجناس حسب العائالت...إخل عدد األنواع حسب األجناس، أو وأيضا على مستوى
 ي للحشرات على مستوى:ه مت حساب مؤشرات التنوع احليو هذويف دراستنا 

عدد العائالت أو األجناس أو األنواع حسب الرتب احلشرية واليت متثل لنا الثراء النوعي للحشرات والذي ميكن أن 
 .(OS)نرمز له بـ 
املأخوذة حشري  عجمتم ضمن (OS) احلشرات العدد الكلي لرتب نوع منعائلة أو جنس أو  نسبة كلسب حبيث حت

العائالت أو األجناس أو  أعدادهذا املؤشر يفرتض أن نسبة أو من مقطع عرضي.  ،حمطاتأو عدة ما  حمطةمن 
 تعكس مدى أمهية التنوع البيولوجي يف موقع الدراسة. ماأو مقطع عرضي  حمطةيف  األنواع

  :التالية وميكن أن نعتمد على الصيغ

 حيث:
FD ، GD ، ED : ميثل مؤشرSimpson املعدل حسب دراستنا. 

FP  ، GP ، EP : منض لكل من )العائالت أو األجناس أو األنواع( املوجودة لوفرة النسبيةاجملموع الكلي  لميث 
 .أيضا يف كل مقطع عرضيو  الرتب احملصاة يف احملطة أو يف كل احملطات

oS  :.الثراء النوعي للرتب احلشرية املعتمدة يف دراستنا 
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 ولوجيكيللتنوع اإل Simpson (1 - D) مؤشر . و
ائيا عشو  حياء املنتخبنيمن األ إلثننيكولوجي يف هذه احلالة ميكن يللتنوع اإل Simpsonهذا املؤشر يسمى مبؤشر 
 على شكل الصيغة التالية:  حسابهميكن و ، ينتميان إىل فئتني خمتلفتني

ؤشر انت قيمة م، حيث كلما كللهيمنة Simpson، تعكس هذه القيمة قيمة (0و 1) ترتاوح قيمته ما بنيحبيث 
Simpson تعين الهناية للتنوع. (1)أكرب كلما كان التنوع أكثر، فالقيمة  كولوجييللتنوع اإل 

 Shannon-Weaverالتنوع  مؤشر  .ك
 الثراء ارعتباإلخذ بعني أيألنه  لتقدير الكمي ستخداماإمن أهم املؤشرات التنوع  Shannon-Weaver مؤشريعترب 

 .(Showalter, 2000; Barbault, 1995; Bouzillé, 2007) نفس الوقتيف بية لألنواع والوفرة النس (S)النوعي 
من خالل  أي يشخص ،هذا املؤشر ال يعتمد على عدد األنواع فقط أي التنوع النوعي ولكن يؤخذ بعني اإلعتبار

 كل نوع ضمن العينة.  إحصاء عدد أفراد
أي يكون التنوع  ،وأن الغىن النوعي مرتفع ،ع على عدد أنواعتوز تدل القيم املرتفعة هلذا املؤشر على أن السيادة ت

ن الغىن ، وأألنواعامركزة يف عدد قليل من ن السيادة أما القيم املنخفضة فتعين أأكرب كلما كانت قيمة املؤشر أكرب، و 
 النوعي منخفض.

 م.1949 سنة Shannon-Weaverاليت وضعت من قبل  ('H)وحسب معادلة مؤشر التنوع
 

 حيث:
 

 بت/ الفرد يقاس مؤشر التنوع بوحدة
 التالية واملعدلة حسب دراستنا ميكن أن نعترب  ابإلعتماد على الصيغ

 
 

 

 ضمن اجملتمع ألنواعا العائالت أو األجناس أو .(Oksanen, 2013)عدم وجود أو  وجودهذا املؤشر يقيس  
من خالل  يشخص وجودن إلدراسات البيولوجية فيف ا نظريةعلى معلومات  يعتمدوهو  ،حسب دراستنااحلشري 

، لعائلةبت/اوميكن قياسه  شري،احلجمتمع ضمن رتبة حشرية كل العائالت أو األجناس أو األنواع  إحصاء عدد 
 بت/النوع.، بت/اجلنس

 



S

pLNpH'
1i

ii

N

ni
Pi 

i=1  

S 
1- D 1- ( ∑ Pi

2)  

   
 

  
o 

' HF 

S 

p LN p 
F 

f f 
1 

   
 

  
o 

' HG 
S 

p LN p 
G 

g g 
1 

   
 

  
o 

' HE 

S 

p LN p 
E 

e e 
1 



  راسةالفصل األول                                    طرق ومواد الد

  55  
 
 
 

V.1. 2 . املميزات البنيوية 
  Equitability (E)  التوازن مؤشرأ.  

 ;Barbault ,1995) ما اجملتمعضمن  س يف توزيع األنواع يف العيناتالتجانهذا املؤشر ملعرفة مدى يستخدم 

Dajoz, 2006; Bouzillé, 2007)يفرشانون و  . ترتبط قيمة التوازن مبقدار مؤشر التنوع ملؤشر H' عتماد على ابإل
 (. Grall et Hily, 2003) (1و 0) بني Eمؤشر التوازن قيمة  ، حيث ترتاوحSالغين النوعي 
 أن األنواع متساوية يف الكثافة فرتاضإبهذا و  H'max نتشاراإبة تنوع ألكثر اجملموعات أعلى نس بوميكن حسا

 التالية: ةتعطى الصيغ حيث
  

 حيث:
H'max : LN S. 

 H':  مؤشرShannon-Weaver. 
S :  النوعي.الثراء 

LN : .اللوغارمت النيربي 
دراستنا ميكن أن نعترب مؤشر التوازن ابلصيغة  واملعدل حسب Shannon-Weaverمؤشر عتماد على صيغة ابإل

 التالية:
 

  حيث:
H' :  مؤشرShannon-Weaver .املعدل حسب دراستنا 

oS :  ميثل عدد الرتب احلشرية حسب دراستناو  النوعيالثراء. 
و العائالت أفراد األنواع أ رتبة ولكن عدد 19 حيتوي على، األوىل أو مقطعني عرضيني بني حمطتني ميكن مقارنة حبيث

ولكن أبعداد متقاربة بنسب توزيع سواء   رتب 10يف نسب توزيعها، بينما يف الثانية هبا  متفاوتةأو األجناس أو 
العائالت أو األجناس. فاحملطة الثانية تعترب أكثر توازان وتنوعا إيكولوجيا من احملطة األوىل، ألن الوفرة  أو كانت أنواع

هيمنة  متساوية يف الوجود أي ال يوجد أو األجناس أو العائالت على ومجيع األنواعالنسبية يف هذه احلالة تكون أ
 خرى. ، األجناس، العائالت األنواعأو األجناس أو العائالت على حساب األ لألنواع

V. 1. 3 .التشابه مؤشرات 
 للتشابهJaccard مؤشرأ.  

 حمطتني أو منطقتنيجمتمعني أو  واع املوجودة يفبتحديد درجة التشابه أو التداخل بني األن Jaccardيسمح مؤشر

(Ramade, 2004; Schowalter , 2000) . وحسب معادلة اليت وضعت من قبل Jaccard (1908). 
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 حيث:
Jc : رمؤش Jaccard  . 
c: احملطتني .املقطعني العرضيني أو  املتواجدة  أو املشرتكة يف كال  األنواع  األجناس أو أو عدد العائالت 

a : األوىل.  احملطةاملقطع العرضي األول أو  يف األنواع املتواجدة األجناس أو أو لعائالتالكلي ل عدد 
b:  طة الثانية.املقطع العرضي الثاين أو احمل يف األنواع املتواجدة األجناس أو أو لعائالتالكلي لعدد  
V .2. طرق اإلحصائيةال 
V .2. 1. التحليل العاملي للتناسب  :AFC   
تعريف هذه احملاور، حيث  منها هو واهلدف،  Benzecri (1973)التحليل العاملي للتناسب من قبل  ستخداممت إ

تباطات بني ر هذه الطريقة ابلتأكد من صحة اإل حرئيسي. تسماملعلومات يعترب حمور  أكثرأن احملور الذي يفسر لنا 
الطريقة  ههذ متثل .(Grall et Hily, 2003)رجيي التصاعدي األنواع واحملطات، اليت حتصلنا عليها من التصنيف التد

نواع املتشاهبة رب األحبيث ترتب أو تق ،واملقاطع العرضية احملطات وخمتلف خصائصيف نفس املستوى جمموع األنواع 
اطة حم وكل خاصية من حيث اخلصائص، لنحصل يف األخري على أن كل نوع حماط مبجموعة من اخلصائص،

ونقاط وع نقاط األنواع جمم األنواع مبعىن أن كل نوعني متقاربني يعين أهنما يشرتكان يف خصائص معينة،مبجموعة من 
 (.2018ـ؛ لبازدة، 2012)هاين،  يشكالن سحابة متثل مبحاور متعامدة اخلصائص

V .2. 3.  األساسية ملكوانتابالتحليل: ACP 
 من عدد يف رةاملؤث دةاملتعد املشرتكة العوامل عن شفالك هبدف .A.C.Pاألساسية  املكوانت حتليل ستخدامإمت 

العوامل  أو احملاور من عدد يف رتباطيةاإل عالقاهتا لعدد تبعا املتغريات من كبرية أعداد تكثيف أي الظواهر املختلفة،
(88 (Dervin 19  املركبات األساسيةو  ،أساسا  A.C.P   ثيلالتم خالل من ربزي والذي وصفية طريقة عن عبارة 

تضم األساسية املعلومات البياين
ُ
 جملموع امنإو  مبفرده ملتغري فقط ليس بوضوح ظهارهاإاملعطيات و  جدول يف نةامل

 بينها فيمارتباطا إ أكثر أو أقل متغري أساسي  Pبتحويل  ذلك ويكمن ،معا متوافق أو متعارض بشكل املتغريات
 املعطيات عديدة  ملعاجلة تفسريات إبعطاء تسمح سية،األسا ابملكوانت تدعى مرتبط، غري جديد متغري Pإىل 

 أقل عدد خالل من تصرخم بشكل البياانت مع التعامل ضاوأي التباين، هذا وأسباب تباينها درجة ومعرفة ة،النصي
 يففراد األ أو املؤشرات إظهار بفضل وذلك التباينات، من نسبة ألعلى مبجملها املفسرة اخلطية العالقات من ممكن

 التمثيل ويساهم ذاهتا، factorial mapالعامليه  اخلارطة على ثننياإل بني تطابق على فنحصل ذاته، spaceفضاء ال
 على مباشرة ذلك ميكن ال حني يف بسهولة، متييزها مكنفي توجهات، أو تعارض، أو إبظهار جتمعات، البياين
 .(Davis, 1986, Philippeau, 1986, Harper, 1999)املعطيات  جدول

هتدف إىل رسم املعطيات  ،تملركبات األساسية من أقدم الطرق املستعملة يف حتليل البياانت أو املعطياابحتليل  عتربي
أعمدة، حيث جند كل أسطر و ، على ش(Variables)متغريات و  (Individus)املوجودة يف جدول يتكون من أفراد
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ع، اس، العائالت أو الرتب...(. أما األعمدة جند املتغريات )املواقسطر و اليت متثل األفراد )أفراد النوع، األجنيف األ
املنطقة، احملطات، املقاطع، خصائص املناخ، خصائص الرتبة....(. تبحت هذه الطريقة على احلصول على سحابة 

احلقيقي والكشف البعد ( Sous groupes)، والقدرة على متييز اجملموعات اجلزئية (Nuage)أو متثيل نقطي للمعطيات
 للمتغريات وأيضا عن القيم املتطرفة. 

V .2. 1.  التصنيف التدرجيي التصاعدي: CHA 
ل بتتابع، للحصو  األنواعنرتب جمموعات من  أنحناول  ، حبيثBenzecri (1973)طرف هذه الطريقة من  قرتحتأ

دول مكون من عمودين: ري اجلهذه الطريقة بتفس حنطالق تسمإيف النهاية على شجرة بعقدتني اليت تشكالن جمموعة 
عتمد على مؤشر أو املقاطع العرضية، اليت ت لمحطاتلبيئية )خصائص الرتبة، والغطاء النبايت( لاألنواع و/أو العوامل ا

 رراملسافة ما يعرف مبؤشر التشابه يتم جبمع األنواع يف احملطات املدروسة املتقاربة مث يضم األكثر تقاراب بتتابع املتك
(Benzecri, 1977; Grall et Hily, 2003 ; Bouzillé, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني
 

 والمناقشةالنتائج 
 

 



 

 

 

 
 

I. النتائج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثاين                                           النتائج 

58 
 

تواجد على مستوى املركب البيئي امليف هذا اجلزء من النتائج قمنا بتحليل النتائج اإلحصائية احملصل عليها من 
خالل  ،(فرعنيالبيضة و شط ال شط ابزر، ) سبخة ث مواقع رطبة ماحلةثالواملتمثل يف  لسطيفاهلضاب العليا 
ى كل حمطة كل موقع مث على مستو   نطالقا من التحليل اإلحصائي العام مث التحليل على مستوىأربع سنوات، إ

درجة  حتليل الرتبة من خالل املعلمات الكيميائية للرتبة من حيث متحيث  أيضا على مستوى كل مقطع عرضي،و 
ضها من خالل رتباطها ببعضافة إىل املادة العضوية وعالقة إواجلبس إب مكربوانت الكالسيو ،  امللوحة ،حلموضةا

ن حيث ، مث تطرقنا إىل دراسة التنوع النبايت للمواقع الدراسة مرتباطاإلة ومصفوفة ملكوانت األساسيابالتحليل 
 هذا اجلزء من النتائج يفع احلشرات يف هذه املواقع حيث ، أما ابلنسبة لتنو حزمة النباتيةاألالثراء والكثافة حسب 

كل   ل على مستوىالعام مث التحلينطالقا من التحليل اإلحصائي يها إقمنا بتحليل النتائج اإلحصائية احملصل عل
ئية ستنادا على املؤشرات البيإ هذاموقع مث على مستوى كل حمطة وأيضا على مستوى كل مقطع عرضي، و 

إىل ذلك  وى عدد الرتب، ابإلضافةعتمادا على مستوى عدد أفراد النوع و أيضا على مست، إبنيويةاملؤشرات الو 
 أصناف أنواع. خمتلف توزيع رسم يف  Arc gisعتمدان على خراط إ

 حتليل نتائج خصائص الرتبة  .1

 التحليل العام خلصائص الرتبة  .1. 1
ساب القيم ائية لرتبة يف املواقع الثالث املدروسة حيث مت حمت رصد التغريات املكانية والزمنية خلصائص الكيمي

مث حسب متوسط العام  ،لكل مقطع من كل حمطة من حمطات املواقع الثالث خالل أربع سنوات من الدراسة
  (.30) لشكالطة، حتليل النتائج املبينة يف لكل مقطع من املقاطع الثالث من كل حم

اقع وأيضا من حمطة إىل املو  ظ تباين يف اخلصائص الكيميائية للرتبة ما بنينالحنتائج املتحصل عليها من خالل 
 أخرى ومن مقطع عرضي إىل مقطع عرضي آخر يف نفس السنة أو من سنة إىل سنة أخرى.

 (pH) درجة محوضة الرتبة. 1. 1.1
يف  األس اهليدروجيين (pH)قيم  تتراوح حيث، للرتبة (5: 1) ملستخلص املائيأظهرت نتائج التحليل الكيميائي  

 7,89مبعدل  8,15 – 7,51ومبتوسط عام إذ تراوحت ما بني  8,33 – 7,13 بني ماالثالث ترب مواقع الدراسة 
حيث سجلت أعلى قيمة يف املقطع العرضي الثاين للمحطة الثالثة من سنة  (30)شكل خالل فرتة الدراسة 

يف  2016يف املقطع الثالث للمحطة الثانية لسنة  سجلت أقل، يف حني (BS3T25)سبخة ابزر يف موقع  2015
 (.42 ،38 ،34) األشكال ،(FS2T326) املوقع شط الفرعني

  الناقلية الكهرابئية. 2. 1.1
يف  تتراوح (EC)، أن قيم الناقلية الكهرابئية للرتبة (5: 1) ملستخلص املائيأظهرت نتائج التحليل الكيميائي 

ومبتوسط عام للقيم إذ  118,13 (ds/m) – (ds/m) 0,73بني مال فرتة الدراسة الثالث خالترب مواقع الدراسة 
حيث سجلت  (،30)شكل  (ds/m) 22,27عام قدر بـ  ومبعدل 105,83 (ds/m) – (ds/m)  1,98تراوح ما بني 
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 ابينم، (FS3T27)شط الفرعني يف موقع  2017أعلى قيمة يف املقطع العرضي الثاين للمحطة الثالثة من سنة 
 األشكال ،(BS3T18)يف املوقع سبخة ابزر 2018يف املقطع العرضي األول للمحطة الثالثة لسنة  سجلت أقل

(34، 38، 42.)  
 ‰ امللوحة. 3. 1.1

القيم امللوحة خالل فرتة  تراوحت ،(EC)من نتائج قيم الناقلية الكهرابئية من خالل النتائج املتحصل عليها 
ومبتوسط عام للقيم إذ تراوحت  ‰ 28,09 العام مبعدلو  ‰ 147,66 – ‰ 1,14 نيب ماالدراسة للمواقع الثالث 

حيث سجلت أعلى قيمة يف املقطع العرضي الثاين للمحطة الثالثة  (،30)شكل  ‰132,3  – ‰2,97ما بني 
يف املقطع العرضي األول للمحطة الثالثة  سجلت أقل بينما، (FS3T27) شط الفرعنييف موقع  2017من سنة 

 (.42، 38، 34) األشكال،(BS3T18)يف املوقع سبخة ابزر 2018سنة ل
 %املادة العضوية. 4. 1.1

تراوحت قيم املادة العضوية يف ترب املقاطع العرضية للمحطات من املواقع الدراسة الثالث  (30)شكل من خالل 
خالل فرتة  %1,57 عامالومبعدل   %2,58 - %0,12ومبتوسط عام إذ تراوحت ما بني  %3,07 – 0,1%ما بني 
يف موقع  2015أعلى قيمة يف املقطع العرضي األول للمحطة األوىل من سنة  حيث سجلت،(30)شكل الدراسة 

يف املوقع  2016يف املقطع العرضي الثالث للمحطة الثالثة لسنة  سجلت أقل بينما، (HS1T15)شط البيضة 
 (.42، 38، 34) األشكال، (FS3T36)شط الفرعني 

 % (CaCO3)كربوانت الكالسيوم . 5. 1.1
ومبتوسط عام للقيم تراوح ما بني  %43,17– %3,5بني  ربوانت الكالسيوم يف ترب مواقع الدراسة ماترتاوح قيم ك

إذ سجلت أعلى قيمة يف  ،(30)شكل  خالل فرتة الدراسة %17,98 عام قدر بـ  ومبعدل 29,85%– 6,68%
سجلت أقل قيمة يف  بينما ،(HS1T36) 2016 ن شط البيضة لسنةاملقطع العرضي الثالث للمحطة األوىل م

 (.42، 38، 34) األشكال، (FS2T35) 2015املقطع العرضي الثالث للمحطة الثانية من موقع شط الفرعني لسنة 
 % اجلبس. 6. 1.1

 ما تراوحومبتوسط عام للقيم اجلبس إذ ت %37,05 – %1,16بني  يف ترب مواقع الدراسة ما ترتاوح قيم اجلبس
إذ سجلت أعلى  ،(30)شكل  خالل فرتة الدراسة %12,88عدل عام قدر ومب ومبعدل %25,86– %2,24بني 

، بينما سجلت أقل قيمة (BS2T17) 2017قيمة يف املقطع العرضي األول للمحطة الثانية من سبخة ابزر لسنة 
، 38، 34) األشكال، (HS1T15) 2015يف املقطع العرضي األول للمحطة األوىل من موقع شط البيضة لسنة 

42.) 
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ن حمطات ة يف كل حمطة ممتوسط العام خلصائص عناصر الرتبة الكيميائية حسب املقاطع العرضي :30شكل 

 (. 2018-2015) ما بنيخالل فرتة  الدراسة مواقع
 خصائص الرتبة حسب موقع سبخة ابزر  .1.2

، املادة س اهليدروجييناأل ابزر تباين يف قيم ملوحة الرتبة، سبخة حمطات ت نتائج التحليل الكيميائي للرتبأظهر 
 .كربوانت الكالسيوم واجلبس  العضوية،

 احملطة األوىل  .1. 1.2
لزمنية للملوحة الرتبة حيث سجلت اللتغريات املكانية و  (43 و 31)الشكل يف املوضحة بينت نتائج الدراسة  

يف املقطع  ‰1,93  بينما سجلت أقل قيمة  (BS1T37) 2017من سنة  عند املقطع الثالث ‰ 58,8على قيمة أ
ت أعلى قيمة فقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (BS1T15) 2015من سنة  األولالعرضي 

بينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي  8,23 إذ بلغت (BS1T15) 2015ول من سنة يف املقطع العرضي األ
، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى 7,4بلغت و ( BS1T25) 2015الثاين من سنة 

يف حني سجلت أقل نسبة عند  %2,97إذ بلغت  (BS1T25) 2015من سنة  املقطع العرضي الثاين قيمة يف
كربوانت رتبة لكل من  ، أما نتائج حتليل ال%1,15 بلغتو ( BS1T37) 2017 املقطع العرضي الثالث من سنة

 2015سنة  من الثاينعند املقطع العرضي لكربوانت الكالسيوم قيمة  فقد سجل أعلىاجلبس، الكالسيوم و 

(BS1T25 )2017 من سنة األولاملقطع العرضي أقل قيمة سجلت عند و  ،% 29,85 إذ بلغت (BS1T17 ) إذ
( BS1T16) 2016 سنة من األوليف حني سجلت أعلى قيمة للجبس عند املقطع العرضي  ،%12,68 بلغت

 .%5,12وبلغت ( BS1T35)  2015 من سنة الثالثنسبة للجبس يف املقطع  أقلبينما سجلت  %16,85بلغت و 
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توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة األوىل لسبخة ابزر  :31شكل 

 (. 2018-2015)خالل فرتة الدراسة 
 لثانيةاحملطة ا .2. 1.2

لى قيمة عحيث سجلت أالزمنية للملوحة الرتبة للتغريات املكانية و  (34 و 32)الشكل بينت نتائج الدراسة  يف 
يف املقطع العرضي  ‰ 2,28  بينما سجلت أقل قيمة  (BS2T37) 2017الثالث من سنة عند املقطع   ‰ 55,063

ت أعلى قيمة يف املقطع فقد سجل (pH)جيين ، فيما خيص درجة األس اهليدرو (BS2T16) 2016من سنة  األول
بينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي الثاين من  8,23إذ بلغت (BS2T18) 2018ول من سنة العرضي األ

، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى قيمة 7,25بلغت  و ( BS2T26) 2016سنة 
يف حني سجلت أقل نسبة عند املقطع  2,80%إذ بلغت  (BS2T26) 2016ن سنة م الثاينيف املقطع العرضي 

رتبة لكل من كربوانت الكالسيوم ، أما نتائج حتليل ال1,12% بلغتو  (BS2T16) 2016 من سنة األولالعرضي 
  بلغت و   19,09% إذ بلغت( BS2T37) 2017قل قيمة عند املقطع العرضي الثالث من سنة فقد سجل أاجلبس، و 

اجلبس على التوايل، يف حني لكل من كربوانت الكالسيوم و ( BS2T26) 2016 عند املقطع الثاين من سنة 5,53%
 %34,12بلغت و ( BS2T28) 2018 سجلت أعلى قيمة لكربوانت الكالسيوم عند املقطع العرضي الثاين من سنة

 .%37,05بلغت و ( BS2T17)  2017 من سنة األولبينما سجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع 
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توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة الثانية لسبخة ابزر  :32شكل 

 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 
 احملطة الثالثة  .3. 1.2

على أ حيث سجلت لزمنية للملوحة الرتبةاللتغريات املكانية و  (34 و 33)الشكل  املبينة يفنتائج الدراسة   أظهرت
يف املقطع  ‰ 1,14 بينما سجلت أقل قيمة  (BS3T35) 2015من سنة  عند املقطع الثالث  ‰12,35قيمة 

ت أعلى قيمة فقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (BS3T18) 2018من سنة  األولالعرضي 
ا سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي بينم8,24 إذ بلغت (BS3T37) 2017من سنة  يف املقطع العرضي الثالث

 ت، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجل7,39 بلغتو ( BS3T18) 2018من سنة  األول
يف حني سجلت أقل نسبة  3,05%إذ بلغت  (BS3T15) 2015ول من سنة أعلى قيمة يف املقطع العرضي األ

رتبة لكل من كربوانت ، أما نتائج حتليل ال1,92% بلغتو   (BS3T37) 2017 عند املقطع العرضي الثالث من سنة
 2017سنة  منالثاين عند املقطع العرضي لكربوانت الكالسيوم قيمة  فقد سجل أعلىاجلبس، الكالسيوم و 

(BS3T27 )2015 من سنة الثالثقيمة عند املقطع العرضي  أقل، يف حني سجلت %28,8  إذ بلغت (BS3T35 )

 ،%35,07بلغت و ( BS3T27)  2017 من سنة الثاينسجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع  كما ،%9,02بلغت و 
  .%6,50بلغت و ( BS3T18)  2018 نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة أقلسجلت  بينما



  الفصل الثاين                                           النتائج 

63 
 

 

 توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة الثالثة لسبخة ابزر :33شكل 
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 

 

خصائص الرتبة الكيميائية حسب املقاطع العرضية يف كل حمطة من حمطات سبخة ابزر خالل فرتة  :34شكل 
 (.2018-2015)الدراسة 
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 خصائص الرتبة حسب موقع شط البيضة  .3.1
 احملطة األوىل  .1. 1.3

لى علزمنية للملوحة الرتبة حيث سجلت أالتغريات املكانية و ل (38 و 35)الشكل يف بينت نتائج الدراسة  املبينة 
يف املقطع  ‰ 1,75  بينما سجلت أقل قيمة  (HS1T37) 2017من سنة  عند املقطع الثالث   24,31‰قيمة

ت أعلى قيمة يف املقطع فقد سجل (pH)درجة األس اهليدروجيين  أما، (HS1T15) 2015من سنة  األولالعرضي 
ن م األولبينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي 8,22 إذ بلغت (HS1T36) 2016ن سنة م العرضي الثالث

لت أعلى اليت سجو نسبة املادة العضوية يف الرتبة أن النتائج  أظهرت، كما 7,87 بلغتو ( HS1T15) 2015سنة 
سبة عند  حني سجلت أقل نيف 3,07% إذ بلغت (HS1T15) 2015من سنة  املقطع العرضي األول قيمة يف

رتبة لكل من كربوانت ، أما نتائج حتليل ال1,00% غتبلو ( HS1T38) 2018 من سنة الثالثاملقطع العرضي 
 2017نة سمن األول عند املقطع العرضي لكربوانت الكالسيوم قيمة  حيث سجل أعلىاجلبس، الكالسيوم و 

(HS1T17 )2016 الثالث من سنة، يف حني سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي %32,12 إذ بلغت 

(HS1T36 ) 2015 من سنة الثالثسجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع  كما ،%3,5بلغت و (HS1T35 )

  .%1,16بلغت و  (HS1T15)  2015 نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة أقلسجلت  بينما ،%9,07وبلغت 

 

ط البيضة طع العرضية للمحطة األوىل لشتوزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقا :35شكل 
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 
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  الثانيةاحملطة  .2. 1.3
لى قيمة عحيث سجلت أللتغريات املكانية و الزمنية للملوحة الرتبة  (38 و 36)الشكل  يفبينت نتائج الدراسة 

يف املقطع العرضي  ‰ 3,39  بينما سجلت أقل قيمة  (HS2T37) 2017الثالث من سنة عند املقطع   ‰ 49
ت أعلى قيمة يف املقطع فقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (HS2T18) 2018من سنة  األول

 األولبينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي  8,23إذ بلغت (HS2T36) 2016من سنة  العرضي الثالث
ائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى ، كما بينت النت7,29بلغت و ( HS2T18) 2018من سنة 

يف حني سجلت أقل نسبة عند  3,04%إذ بلغت  (HS2T15) 2015من سنة  األولقيمة يف املقطع العرضي 
، أما نتائج حتليل الرتبة لكل من كربوانت 0,84% بلغتو  (HS2T37) 2017 من سنةالثالث املقطع العرضي 

 2016 سنةو  ( HS2T37) 2017قيمة عند املقطع العرضي الثالث من سنة  أعلى فقد سجلالكالسيوم و اجلبس، 

(HS2T36 )لكل من كربوانت الكالسيوم و اجلبس على التوايل، يف حني   %25,83 بلغت و  %33,87 إذ بلغت
 %5,8بلغت  (HS2T27) 2017سنة و  ( HS2T28) 2018 قيمة عند املقطع العرضي الثاين من سنة أقلسجلت 

 اجلبس على التوايل.و  لكربوانت الكالسيوم %9,08و 

 
 

توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة الثانية لشط البيضة  :36شكل 
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 
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 احملطة الثالثة  .3. 1.3
قيمة  علىنية للملوحة الرتبة حيث سجلت ألزماللتغريات املكانية و  (38و 37)الشكل  بينت نتائج الدراسة يف

يف املقطع العرضي  ‰3,06  بينما سجلت أقل قيمة  (HS3T36) 2016من سنة  عند املقطع الثالث  ‰36,48
ت أعلى قيمة يف املقطع فقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (HS3T18) 2018من سنة  األول

ن م األولبينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي  8,12إذ بلغت (HS3T35) 2015من سنة  العرضي الثالث
أعلى قيمة  ت، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجل7,83 بلغتو ( HS3T16) 2016سنة 

يف حني سجلت أقل نسبة عند املقطع  2,11%إذ بلغت  (HS3T15) 2015ول من سنة يف املقطع العرضي األ
رتبة لكل من كربوانت الكالسيوم ، أما نتائج حتليل ال0,77% بلغتو   (HS3T37) 2017 من سنة لثالثاالعرضي 

إذ ( HS3T18) 2018من سنة األول عند املقطع العرضي لكربوانت الكالسيوم قيمة  فقد سجل أعلىاجلبس، و 
بلغت و ( HS3T38) 2018 من سنة الثالثقيمة عند املقطع العرضي  أقل، يف حني سجلت %15,41  بلغت
 بينما ،%9,09بلغت و ( HS3T35) 2015 من سنة الثالثسجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع  كما ،6,08%

  .%2,75بلغت و ( HS3T17)  2017 نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة أقلسجلت 

 
 

الثة لشط البيضة لثتوزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة ا :37 شكل
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 
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 خصائص الرتبة الكيميائية حسب املقاطع العرضية يف كل حمطة من حمطات شط البيضة خالل فرتة :38شكل 
 (.2018-2015)الدراسة 

 خصائص الرتبة حسب موقع شط الفرعني .4.1
 احملطة األوىل  .1. 1.4

لى قيمة علزمنية للملوحة الرتبة حيث سجلت أاللتغريات املكانية و  (42 و 39)الشكل  بينت نتائج الدراسة  يف
يف املقطع العرضي  ‰ 3,34  بينما سجلت أقل قيمة  (FS1T27) 2017لثاين من سنة عند املقطع ا  ‰ 13,03
 ت أعلى قيمة يف املقطعفقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (FS1T35) 2015من سنة  الثالث

ن م الثالثبينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي 8,32إذ بلغت (FS1T18) 2018من سنة  العرضي األول
، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى قيمة 7,16 بلغتو ( FS1T38) 2018سنة 

سجلت أقل نسبة عند املقطع  يف حني 2,82%إذ بلغت  (FS1T36) 2016من سنة  املقطع العرضي الثالث يف
، أما نتائج حتليل الرتبة لكل من كربوانت الكالسيوم 0,50% بلغتو ( FS1T17) 2017 من سنة األولالعرضي 
إذ ( FS1T17) 2017من سنة األول عند املقطع العرضي لكربوانت الكالسيوم قيمة  حيث سجل أعلىواجلبس، 

بلغت و ( FS1T36) 2016 من سنة الثالثقطع العرضي قيمة عند امل أقل، يف حني سجلت %32,59  بلغت
 بينما ،%20,04بلغت و ( FS1T15) 2015 من سنة األولسجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع  كما ،16,52%

  .%7,96بلغت و ( FS1T38)  2018 نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة أقلسجلت 
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 لفرعنيالرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة األوىل لشط توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية  :39 شكل
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 

 احملطة الثانية .2. 1.4
ى قيمة عللزمنية للملوحة الرتبة حيث سجلت أاللتغريات املكانية و  (42 و 40)الشكل بينت نتائج الدراسة يف 

يف املقطع العرضي  ‰ 9,175 بينما سجلت أقل قيمة  (FS2T25) 2015من سنة الثاين عند املقطع   ‰  147,51
فقد سجلت أعلى قيمة يف املقطع  (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (FS2T18) 2018األول من سنة 

بينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي األول من  8,12إذ بلغت  (FS2T27) 2017العرضي الثاين من سنة 
، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى قيمة 7,13 بلغتو ( FS2T16) 2016سنة 

يف حني سجلت أقل نسبة عند املقطع  0,82%إذ بلغت  (FS2T26) 2016يف املقطع العرضي الثاين من سنة 
يوم لسل من كربوانت الكا، أما نتائج حتليل الرتبة لك0,01% بلغتو   (FS2T27) 2017 العرضي الثاين من سنة

إذ ( FS2T35) 2015اجلبس، فقد سجل أعلى قيمة لكربوانت الكالسيوم عند املقطع العرضي الثالث من سنة و 
بلغت و ( FS2T26) 2016 ، يف حني سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي الثاين من سنة%33,17 بلغت
بينما  ،%30,58بلغت و ( FS2T15) 2015 سجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة كما ،8,34%

  .%9,93بلغت و ( FS2T37)  2017 سجلت أقل نسبة للجبس يف املقطع الثالث من سنة
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توزيع النسب العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة الثانية لشط الفرعني  :40 شكل
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 

 احملطة الثالثة  .3. 1.4
الزمنية للملوحة الرتبة حيث سجلت أعلى قيمة للتغريات املكانية و  (42و  41)الشكل يف ئج الدراسة بينت نتا
يف املقطع العرضي ‰  5,43بينما سجلت أقل قيمة   (FS3T27) 2017عند املقطع الثاين من سنة   ‰ 147,66

ت أعلى قيمة يف املقطع فقد سجل (pH)، فيما خيص درجة األس اهليدروجيين (FS3T16) 2016األول من سنة 
بينما سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي الثاين من  8,18إذ بلغت (FS3T37) 2017العرضي الثالث من سنة 

، كما بينت النتائج نسبة املادة العضوية يف الرتبة اليت سجلت أعلى قيمة 7,38 بلغتو ( FS3T28) 2018سنة 
يف حني سجلت أقل نسبة عند املقطع  0,94%إذ بلغت  (FS3T18) 2018يف املقطع العرضي األول من سنة 

رتبة لكل من كربوانت الكالسيوم ، أما نتائج حتليل ال0,07% بلغتو   (FS3T37) 2017 العرضي الثالث من سنة
إذ ( FS3T35) 2015اجلبس، فقد سجل أعلى قيمة لكربوانت الكالسيوم عند املقطع العرضي الثالث من سنة و 

بلغت و ( FS3T25) 2015 حني سجلت أقل قيمة عند املقطع العرضي الثاين من سنة، يف %22,15  بلغت
بينما  ،%29,2بلغت و ( FS3T18) 2018 سجلت أعلى نسبة للجبس يف املقطع األول من سنة كما ،10,05%

  .%10,75بلغت و ( FS3T37)  2017 سجلت أقل نسبة للجبس يف املقطع الثالث من سنة
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العامة خلصائص الكيميائية لرتبة حسب املقاطع العرضية للمحطة الثالثة لشط الفرعني توزيع النسب  :41 شكل
 (.2018-2015)خالل فرتة الدراسة 

 
خصائص الرتبة الكيميائية حسب املقاطع العرضية يف كل حمطة من حمطات شط الفرعني خالل  :42شكل 

 (.2018-2015)فرتة الدراسة 
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 Analyse en Composantes Principales (ACP)   ابملركبات األساسية حتليل . 5.1
، سيموقع درا كلعلى مستوى املقاطع العرضية الثالث يف كل حمطة و  ACPمت إجراء حتليل املكوانت األساسية 

من التباين الكلي  (%85,84)وىل تشكل أن احملاور الثالث األ .(43)والشكل ( 4)اجلدول النتائج  وتبني من
احملور من التباين املفسر بينما يشكل  (%43,478)ول يف خصائص الرتبة، يشكل احملور األ تغريات املتمثلةللم

  .الكليمن التباين  (%67,31) وجمموعهما يشكلمن التباين املفسر  (%23,83الثاين )
 القيم التباين املفسر. :4جدول 

 

 
 

 Eigenvalue  سقطة مقابل نسبة التغاير املستخرجةامل A.C.Pعدد العوامل الناجتة من حتليل :43 شكل

Eigenvalues of correlation matrix

Active variables only
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Eigenvalues of correlation matrix, and related statistics (Spreadsheet51) Active 

variables only 

Eigenvalue Total variance% Cumulative Eigenvalue Cumulative % 

1 
 

2,173918 43,47837 2,173918 43,4784 

2 
 

1,191733 23,83466 3,365651 67,3130 

3 
 

0,926642 18,53285 4,292294 85,8459 

4 
 

0,532152 10,64305 4,824446 96,4889 

5 
 

0,175554 3,51108 5,000000 100,0000 
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سة بواسطة حتليل امن خالل حتلل نتائج خصائص الرتبة املرتبطة ابملقاطع العرضية يف كل حمطة من كل موقع الدر 
ع سة تبعا للمقاطاملتمثلة يف خصائص الرتبة املدرو ملتغريات تباين واضح بني رتباط تبني وجود رة اإلحبلقة دائ

 على مستوى احملاور األوىل. العرضية من خالل توزيعها
ثر مسامهة أككانت املادة العضوية   رتباط على مستوى احملورين األول والثاين أنحلقة دائرة اإل (44)شكل ينب 

واليت  باين املفسر(حسب تفوقها يف تلك املسامهة )التجتاه القيم السالبة وتتدرج وإب فقياأ ولور األيف تشكيل احمل
أفقيا  ولاألتساهم أيضا املتغريات خصائص الرتبة يف رسم احملور ، (- 0,819)سامهت يف رسم احملور األول بنسبة 

 .(0,86)واليت متثل قيمة  امللوحةجتاه القيم املوجبة املتغري إب
 التباين املفسر جتاه القيم السالبة وتتدرج تبعا ملسامهتها يفيف رسم احملور الثاين عموداي إبتساهم كذلك املتغريات 

تتمثل ف بينما القيمة اليت تسهم يف احملور الثاين وبقيم موجبة (- 0,508)بنسبة مسامهة  ، كربوانت الكالسيوموهي
 .(0,833)بنسبة مسامهة  pHيف املتغري 

 عيظهر وجود تباين واضح بني املتغريات املتمثلة يف خصائص الرتبة املدروسة تبعا للمقاط (45)الشكل خالل  من
 ،سالبةيم موجبة و قاحملور الثاين اليت سامهت بشكل خاص برسم احملورين بمن خالل توزيعها على احملور األول و 

ثاين للمحطة ملقاطع العرضية مسامهة املقطع العرضي الاحملور األول وبقيم موجبة فقد كانت أكثر افنجد ابلنسبة لـ 
أما القيم السالبة فكان املقطع العرضي ، (3,724)وأبكرب نسبة  تباين املفسر (  FS2T2)الثانية ملوقع شط الفرعني 

 من التباين املفسر. (-2,207)وأبكرب نسبة  (HS1T1)األول من احملطة األوىل ملوقع شط الفرعني 
  

 
 

املشكلة  ACP حتليل ابستعمال خصائص الكيميائية للرتبة املتغريات بني رتباطاتاإل عاملم حلقة :44 شكل
 .2×1 للمحور

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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 .2×1 املشكلة للمحور ACP حتليل ستعمالإب املقاطع العرضية ا بني رتباطاتاإل معامل حلقة :45 شكل

أكثر كان   pHقيم املتغري  ثالث، حيث أنرتباط على مستوى احملورين الثاين والحلقة دائرة اإل (46)شكل  ينب
والذي   التباين املفسريف تفوقه حسبوابجتاه القيم املوجبة والذي يندرج  فقياأ الثاينمسامهة يف تشكيل احملور 

اه القيم جتأفقيا إب الثاينيف رسم احملور  الكلس ساهم أيضا املتغري، كما (0,833)ساهم يف رسم احملور الثاين بنسبة 
  .(- 0,508)قيمة بمثل والذي  ةالسالب

 التباين املفسر جتاه القيم السالبة وتتدرج تبعا ملسامهتها يفعموداي إب الثالثيف رسم احملور تساهم كذلك املتغريات 
تمثل يف املتغري فت وبقيم موجبة الثالثبينما القيمة اليت تسهم يف احملور  ،(- 0,798)الكلس بنسبة مسامهة ، وهي

 .(0,162)وية بنسبة مسامهة املادة العض
 عيظهر وجود تباين واضح بني املتغريات املتمثلة يف خصائص الرتبة املدروسة تبعا للمقاط (47)الشكل من خالل 

، سالبةيم موجبة و قاليت سامهت بشكل خاص برسم احملورين ب من خالل توزيعها على احملور الثاين واحملور الثالث
  (HS3T3) وبقيم موجبة جند املقطع العرضي الثالث من احملطة الثالثة ملوقع شط البيضةفنجد ابلنسبة للمحور الثاين 
من تباين مفسر، يف حني جند أكثر مسامهة يف بناء احملور الثالث وبقيم  (1,850)كان أكثر مسامهة وبنسبة 

 من التباين املفسر. (- 1,966)وبنسبة  (BS2T3)سالب املقطع العرضي الثالث للمحطة الثانية ملوقع سبخة ابزر 

Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)

Cases with sum of cosine square >=  0,00
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املشكلة  ACP حتليل ستعمالإب خصائص الكيميائية للرتبة املتغريات بني رتباطاتاإل عاملم حلقة :46 شكل
 .3×2 للمحور

 

 
 

 .3×2 املشكلة للمحور ACP حتليل ستعمالإب املقاطع العرضية ا بني رتباطاتاإل معامل حلقة :47 شكل

Projection of the variables on the factor-plane (  2 x   3)
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Projection of the cases on the factor-plane (  2 x   3)
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كانت حة  قيم املتغري امللو  اط على مستوى احملورين األول والثالث، حيث أنرتبحلقة دائرة اإل (48)شكل ينب 
واليت سامهت يف  املفسر يف التباين تفوقها حسبجتاه القيم املوجبة وإب فقياأ ولأكثر مسامهة يف تشكيل احملور األ

اه القيم جتأفقيا إب األولر يف رسم احملو  املادة العضوية فقد سامهت املتغري ، أما(0,862)رسم احملور األول بنسبة 
 .(- 0,819)قيمة ب تثلواليت مت لسالبةا

 التباين املفسر جتاه القيم السالبة وتتدرج تبعا ملسامهتها يفعموداي إب الثالثيف رسم احملور تساهم كذلك املتغريات 
تمثل يف املتغري فت جبةوبقيم مو  الثالثبينما القيمة اليت تسهم يف احملور  (- 0,798)الكلس بنسبة مسامهة ، وهي

 .(0,162)املادة العضوية بنسبة مسامهة 
 عيظهر وجود تباين واضح بني املتغريات املتمثلة يف خصائص الرتبة املدروسة تبعا للمقاط (49)الشكل من خالل 

، لبةسايم موجبة و قب اليت سامهت بشكل خاص برسم احملورين من خالل توزيعها على احملور األول واحملور الثالث
كان أكثر مسامهة وبنسبة تباين مفسر   (HS1T3)فنجد ابلنسبة للمحور األول وبقيم موجبة جند املقطع العرضي 

، يف حني جند أكثر مسامهة يف بناء احملور الثالث وبقيم سالبة املقطع العرضي الثاين للمحطة األوىل ملوقع (1,600)
 املفسر.  من التباين (- 1,966)وبنسبة  (FS1T2)شط الفرعني 

 

  
 

املشكلة  ACP حتليل ابستعمال خصائص الكيميائية للرتبة املتغريات بني رتباطاتاإل عاملم حلقة: 48 شكل
 .3×1 للمحور

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   3)
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 .3×1 املشكلة للمحور ACP حتليل ستعمالإب املقاطع العرضية ا بني رتباطاتاإل معامل حلقة :49 شكل

 رتباطاإلدراسة مصفوفة معامل  .6.1
بني  ويةقسواء ضعيفة أو  ةيسلبرتباطات وإجيابية إ رتباطاتإيتضح وجود عدة  5اجلدول حتليل  من خالل

 العرضية. املقاطعو خصائص الكيميائية للرتبة 
 رتباطإبينما مت تسجيل  ،(r=0, 46) رتباطاإلبلغ معامل  واجلبس حيث امللوحةبني  قويإجيايب  رتباطإيوجد 

 (r = 0,27) العضويةواملادة  الكلسبني  إجيايب ضعيف
بينما مت  ،(r = -0,61) رتباطاإلمعامل  وامللوحة وبلغت قيمة املادة العضويةبني  قويسليب  رتباطإمت تسجيل 

 (.r = -0,01وبلغت ) الكلس األس اهليدروجيينسليب ضعيف بني رتباط إ تسجيل

 رتباط ملختلف خصائص الرتبة املدروسة. مصفوفة معامل اإل :5جدول 
 

Variable 

Correlations (Spreadsheet51) 

 املادة العضوية اجلبس الكلس pH امللوحة
 0,612984- 0,457765 0,094672- 0,419697- 1 امللوحة

pH -0,419697 1 -0,009794 -0,159733 -0,119947 

 0,267158 0,042290- 1 0,009794- 0,094672- الكلس

 0,525209- 1 0,042290- 0,159733- 0,457765 جلبسا

 1 0,525209- 0,267158 0,119947- 0,612984- املادة العضوية

 

Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   3)

Cases w ith sum of cosine square >=  0,00

 Active

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
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 حتليل نتائج التنوع النبايت العام للمواقع الدراسة. 2
حليل اإلحصائي العام لعدد النبااتت املوجودة يف املواقع الثالث للمناطق الرطبة املاحلة يف منطقة من خالل الت

-2014)ل كل موسم الربيع من كل سنة من سنوات الدراسة األربعة ، والذي مت خالبسطيفاهلضاب العليا 

 (.6 جدول)عائلة نباتية  33جنس و 91نوع نبايت موزعة على  121مت إحصاء  حيث (2018
 الدراسة. أهم النبااتت املوجودة يف منطقة يبنيجدول : 6 جدول

 

 الوفرة العددية لألصناف النباتية حسب مواقع الدراسة.  1 .2
نوع  77ت كانت يف موقع شط البيضة إذ سجلنا عدد األنواع واألجناس والعائال ( أن أكثر50الشكل )يبني 

 17نوع و 20عائلة بينما سجلنا أقل عدد األنواع واألجناس والعائالت يف شط الفرعني وبلغت  28جنس و 64و
 عائلة. 11وجنس 

 
 

 .حسب املواقع املدروسة النباتيةواألجناس والعائالت نواع يبني عدد األ :50شكل 
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 النوع اجلنس العائلة   النوع اجلنس العائلة 
1.  Aizoaceae  1 1 18.   Juncaceae  1 1 

2.   Asparagaceae  2 2 19.  Malvaceae   1 1 

3.  Asteraceae      19 22 20.  Nitrariaceae  1 1 

4.  Apiaceae  3 3 21.  Orobanchaceae 2 2 

5.  Boraginaceae  2 3 22.   Papaveraceae  2 3 

6.  Brassicaceae  6 6 23.  Plantaginaceae   2 7 

7.  Campanulaceae   1 1 24.  Poaceae  13 15 

8.  Caryophyllaceae   6 10 25.  Plumbaginaceae 1 1 

9.  Chenopodiaceae   3 6 26.   Polygonaceae 2 2 

10.  Amaranthaceae   3 7 27.   Ranunculaceae   3 3 

11.  Cistaceae   1 2 28.  Resedaceae   1 1 

12.  Primulaceae 1 1 29.  Rubiaceae  1 2 

13.  Convolvulaceae  1 1 30.  Rutaceae  1 1 

14.  Euphorbiaceae 1 3 31.  Tamaricaceae  1 1 

15.  Fabaceae 4 6 32.   Thymelaeaceae    1 1 

16.  Frankeniaceaea 1 1 33.  Typhaceae 1 1 

17.   Geraniaceae  2 3 121 91 33 المجموع 
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 اع حسب املقاطع العرضيةالوفرة العددية لألنو . 2.2
وحسب كل موقع متبوعة مبحطاته ومقاطعه العرضية الثالث نالحظ  للمواقع الثالث الكليمن خالل اإلحصاء 

مت عرضي إىل آخر، حيث  وجود اختالف يف كثافة الغطاء النبايت إذ خيتلف من حمطة إىل أخرى ومن مقطع
   HS1T1ىل األو املقطع العرضي األول من احملطة  يف شط البيضة وذلكيف موقع لنبااتت نوع من ا 44تسجيل 

موقع شط الفرعني  للكاملقطع العرضي الثالث جلميع احملطات  يف مت تسجيل انعدام وجود الغطاء النبايت بينما
 (.51)شكل  HS1T3 ،HS2T3،HS3T3 ،FS1T3 ،FS2T3 ،FS3T3وشط البيضة 

 

 
 
 

جدها يف املقاطع العرضية يف كل حمطة من حمطات مواقع تواحسب  النباتيةنواع يبني عدد األ :51شكل 
 الدراسة.

 واألجناس لألنواع العدديةترتيب العائالت حسب الوفرة .  3. 2
أوضحت النتائج احلالية للمواقع الثالث املدروسة أن أكرب العائالت من حيث احتوائها على عدد األكرب من 

 %18,18و %20,88 أي ما يعادلنوعا  22جنسا و 19بـ  (Asteraceae)األجناس واألنواع هي العائلة املركبة 

، فالعائلة %14,29جنسا ما يعادل  13بـ  (Poaceae)على التوايل، تليها من حيث عدد األجناس العائلة النجيلية 
 %6,59أجناس لكل منهما  وهذا ما يعادل  6بـ  (Caryophyllaceae)والقرنفلية  (Brassicaceae)الصليبية 

، (Apiaceae)تتبعها العائالت التالية: اخليمية  %4,40أجناس  بنسبة تعادل  4بـ  (Fabaceae)عائلة البقولية مث ال
أجناس  لكل  3بـ  (Ranunculaceae)واحلوذانية  (Amaranthaceae)، القطفية (Chenopodiaceae)السرمقية 

نس واحد إىل جنسني، أما من حيث حتوت من جقي العائالت فقد إ، أما اب%3,30واحد منها أي ما يعادل 
، القرنفلية %12,39نوعا أي ما يعادل  15بـ (Poaceae)فتلي العائلة النجيلية  العدد األكرب من األنواع النباتية

(Caryophyllaceae) القطفية %8,26أنواع بنسبة تعادل  10 بـ ،(Amaranthaceae)  واحلملية
(Plantaginaceae)  و الصليبية  %5,79أي ما يعادل أنواع لكل منهما   7بـ(Brassicaceae)  والبقولية

(Fabaceae)  أما ابقي العائالت فقد احتوت من نوع واحد إىل ثالث  %4,40أنواع لكل منهما مبعدل  6بـ ،
 (.52)شكل أنواع 
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 حسب عدد األنواع يف املواقع الثالث.النباتية  للعائالت املئويةالنسب  :52 لشك

 

حتوت على أكرب عدد من األجناس واألنواع أعلى نسبة، ابلنسبة لألجناس كانت لعائالت اليت إشكلت مثانية ا
من جمموع األجناس واألنواع املسجلة يف املواقع الثالث  %65,29أما األنواع فقد كانت بنسبة  %61,54بنسبة 

 (.53 والشكل 7)جدول املدروسة 
 نواع يف مواقع الدراسة.   العائالت السائدة من حيث األجناس واأل :7جدول 
 النسبة عدد األنواع  النسبة عدد األجناس العائلة

Asteraceae      19 %20,88 22 %18,18 

Poaceae  13 %14,29 15 %12,40 

Caryophyllaceae   6 %6,59 10 %8,26 

Brassicaceae  6 %6,59 6 %4,96 

Fabaceae 4 %4,40 6 %4,96 

Chenopodiaceae   3 %3,30 6 %4,96 

Amaranthaceae   3 %3,30 7 %5,79 

Plantaginaceae   2 %2,20 7 %5,79 

 65,29% 59 61,54% 48  اجملموع
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 حسب عدد األجناس يف املواقع الثالث.النباتية  للعائالت املئويةالنسب  :53 لشك

 اجلنس يتبعه ،أنواعPlantago (6 )يبني أن أكرب األجناس من حيث عدد األنواع هي ( 8اجلدول ) من خالل
Atriplex (4  ،)أنواعSuaeda  Spergularia ،Herniaria ،Euphorbia  أنواع لكل واحد منها(.  3)أي

نواع املسجلة يف من جمموع األ %17,36ومما ذكر جند أن ستة األجناس السائدة من حيث عدد األنواع شكلت 
 .املواقع الثالث املدروسة

 سائدة وفق لعدد األنواع حسب مواقع الدراسة.األجناس ال :8جدول  
 النسبة نواع عدد األ اجلنس

Plantago 6 %4,96 

Atriplex 4 %3,31 

Suaeda 3 %2,48 

Spergularia 3 %2,48 

Herniaria 3 %2,48 

Euphorbia 3 %2,48 

 17,36% 21 اجملموع 
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 مواقع الدراسة نتشار النبااتت امللحية يفتوزيع وإ . 4. 2
نوع من األنواع النبااتت امللحية موزعة على احملطات الثالث من كل  22ن خالل نتائج الدراسة مت تسجيل م

أنواع، فيما سجل أقل  10نوع، تليها سبخة ابزر بـ  16على  قع، حيث تبني أن موقع شط البيضة إحتوتمو 
 قط.أنواع ف 6عدد من األنواع النباتية امللحية يف شط الفرعني حيث متثل يف 

نتشار النبااتت امللحية حسب احملطات جند أن احملطة األوىل أكثر تنوعا لنبااتت امللحية تليها من حيث تواجد وإ
     (. 54)شكلاحملطة الثانية واحملطة الثالثة 

من حيث تواجد األنواع حسب املقاطع العرضية إذ سجل يف املقطع العرضي الثاين من احملطة األوىل لشط البيضة 
نعدام النبااتت امللحية يف املقطع العرضي الثالث من كل حمطة يف كل موقع دراسي نوع نبات ملحي، بينما إ 12بـ 

 (.54)شكل 
   

 
 

 حسب احملطات واملقاطع العرضية يف املواقع الثالث. ةيامللح تالنباات نتشار أنواعتواجد وإ :54 لشك
 نواع حسب النمط البيولوجيتنوع األ.  5. 2

 (Therophytes) سادت النبااتت احلولية نوع نبايت للمواقع الثالث املدروسة حيث 121 ألمناط البيولوجية لـتتوزع ا
تليها النبااتت املعمرة ، %21,49بنسبة  (Hemicryptophytes) مسترتة النصف النبااتتتليها  %55,37بنسبة 

 .%15,70بنسبة  (Chamephytes)القصرية 
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 تدراسة تنوع احلشرا. 3

 كيب النوعي والكمي العام للحشراتالرت  . 1 .3

فرتة يف املواقع الثالث للمركب البيئي الرطب ملنطقة سطيف يف ال اليت أجريت خالل مجيع اخلرجات امليدانية
عائلة  87رتبة و 12تنتمي إىل احلشرات من صنف  159حصر  مت، 2018 أكتوبرإىل  2014 من نوفمرباملمتدة 

 .55 شكل جنس 139و

 
 

 خالل فرتة الدراسة )نوفمرب يف صف احلشرات واألجناس والعائالتألنواع لاإلمجايل يبني عدد  55شكل 
 (.2018أكتوبر - 2014
نوع من  86رتبة حيث مت التعرف على مستوى األنواع على  12مت حتديد خمتلف األصناف احلشرات املنتمية إىل 

 87عائلة من أصل  45ستوى األسر مت التعرف على جنس أما على م 139جنس من أصل  72نوع و 159أصل 
 (.16 ، ملحق9)جدول فقط  األجناس أما ابقي األنواع فقد مت التعرف عليها على مستوى ،عائلة

  .حسب الرتب املعروفة احلشرات عدد أصناف: 9جدول 
 األنواع األجناس العائالت الرتب

Coleoptera 

Buprestidae  Trachys  Trachys troglodytiformis (Obenberger, 1918).  

Bruchidae 

Aphanisticus  Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790).  

Bruchus  
Bruchus luteicornis (Illiger, 1794). 

Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758). 

Carabidae 

Amara *  Amara lunicollis (Schiodte, 1837). 

Bembidion * Bembidion tetracolum (Linnaeus, 1761). 

Calomera * 
Calomera littoralis (Fabricius, 1787). 

Calomera lunulata (Fabricius, 1781).  

Nebria * Nebria andalusia (Rambur, 1837).  

Cerambycidae Rhamnusium   Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781).  

Chrysomelidae Cassida  
Cassida vittata (Villers, 1789). 

Cassida rubiginosa (Mueller, 1776). 
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 .حسب الرتب عدد أصناف احلشرات املعروفة: 9جدول اتبع 

 

 

 Cassida viridis (Linnaeus, 1758). 

Chaetocnema  
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827). 

Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807). 

Labidostomis Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792). 

Lachnaia  Lachnaia pubescens (Dufour, 1820). 

Longitarsus  
Longitarsus absynthii (Kutschera, 1862). 

Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860). 

Oulema  
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758). 

Oulema gallaeciana (Heyden, 1879). 

Coccinellidae 
Coccinella  Coccinella septempunctata algerica (Kovar, 1977). 

Hippodamia  Hippodamia variegata (Goeze, 1777). 

Curculionidae Lixus  Lixus algirus (Fabricius, 1801). 

Elateridae Agriotes   Agriotes sordidus (Illiger, 1807). 

Malachiidae  

Cordylepherus Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787).  

Malachius  
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758). 

Malachius rubidus (Erichson, 1840). 

Meloidae 

Berberomeloe  Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758). 

Meloe  Meloe cavensis (Petagna, 1819). 

Lytta Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758). 

Melyridae Psilothrix 
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785). 

Psilothrix illustris (Wollaston, 1854). 

Prionoceridae Lobonyx  Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787). 

Rhynchophoridae Sphenophorus  Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787). 

Scarabaeidae 

Aethiessa  Aethiessa floralis (Fabricius, 1787). 

Bubas  Bubas bison (Linnaeus, 1767). 

Tropinota  
Tropinota hirta (Poda, 1761). 

Tropinota squalida (Scopoli, 1763). 

Staphylinidae 
Bledius * Bledius tricornis (Herbst, 1784). 

Ocypus*  Ocypus olens (Müller, 1764). 

Tenebrionidae 

Heliotaurus  Heliotaurus ruficollis (Fabricius, 1781). 

Pimelia  
Pimelia bipunctata (Fabricius, 1781). 

Pimelia grandis (Klug, 1830). 

Dermaptera 
Forficulidae Forficula  Forficula auricularia (Linnaeus, 1758). 

 Labiduridae Labidura  Labidura riparia (Pallas, 1773). 

Dictyoptera Mantidae 
Mantis  Mantis religiosa (Linnaeus, 1758). 

Sphodromantis  Sphodromantis bioculata (Burmeister, 1838). 

D
ip

te
ra

 

Culicidae* Culex  Culex pipiens (Linnaeus, 1758). 

Muscidae* Musca  Musca domestica (Linnaeus, 1758). 

Sarcophagidae Sarcophaga  Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758). 

Tachinidae Tlephusa  Tlephusa cincinna (Rondani, 1859). 
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 .حسب الرتب عدد أصناف احلشرات املعروفة: 9جدول اتبع 

H
em

ip
te

ra
 

Alydidae Alydidae  Camptopus lateralis (Germar, 1817). 

Miridae Campyloneura   Campyloneura virgula (Herrich-Schäffer, 1835).  

Notonectidae* Notonecta  Notonecta glauca (Linnaeus, 1758). 

Pentatomidae 

Aelia  Aelia acuminata (Linnaeus, 1758). 

Carpocoris 
Carpocoris mediterraneus atlanticus (Tamanini, 1959). 

Carpocoris purpureipennis (DeGeer, 1773). 

Eurydema  Eurydema ornata (Linnaeus, 1758). 

Graphosoma Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766). 

Rhyparochromidae Pachybrachius   Pachybrachius luridus (Hahn, 1826).  

Scutellaridae Eurygaster  Eurygaster maura (Linné, 1758). 
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 Aphididae Aphis  Aphis fabae (Scopoli, 1763). 

Cicadellidae 

Eupelix Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775). 

Graminella  Graminella nigrifrons (Forbes, 1885). 

Psammotettix Psammotettix alienus (Dahlbom, 1850).  
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Apidae Apis  Apis mellifica (Linnaeus, 1758). 

Andrenidae Calliopsis  Calliopsis subalpina (Cockerell, 1894). 

Formicidae 
Cataglyphis  Cataglyphis bicolor (Fabricius, 1793). 

Messor  Messor barbarus (Linnaeus, 1767). 

Sphecidae Ammophila  Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758). 

vespidae Vespula  
Vespula germanica (Fabricius, 1793). 

Vespula flavopilosa (Jacobson, 1978). 
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Geometridae 
Tetracis  Tetracis cachexiata (Guenée, 1857). 

Rhodometra  Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767). 

Nymphalidae Vanessa cardui  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758). 

Papilionidae Iphiclides  Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758). 

Pieridae Pieris  
Pieris rapae (Linnaeus, 1758). 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758). 

Satyridae  Pararge  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758). 
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Libellulidae Sympetrum Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758). 
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Acrididae 
Dociostaurus  Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815). 

Locusta  Locusta migratoria (Linné, 1767). 

Pamphagidae 
Ocneridia  Ocneridia volxemi (Bolivar, 1878). 

Pamphagus Pamphagus caprai (Massa, 1992). 
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 والنسبية الكلية ةالعددي وفرة. 1. 1 .3

من حيث  Coleoptera  رتبة حيث هيمنت .رتبة 12وعائلة  87 نوعا تنتمي إىل 159 ، حددانمالعا يف اجملموع
 على التوايل بنسبة Orthoptera و Diptera رتبة تليهامن األنواع ،  %39,62 ينوعا أ 63 علىحتوت العدد إذ إ

   ، Collembolaتبالر نوعا على التوايل. يتم متثيل كل من  17و 18 ، أياحلشرات من %10,69 و 11,32%
Dictyoptera  وEphemeroptera   (56 )الشكل كل رتبة، أي نوعني يف   % 1.26 بنسبة. 

 

 
 

 .عألنوا  الوفرة النسبيةميثل الرتب احلشرية حسب  :56شكل 

 حسب الرتبالنسبية العددية و  الوفرة.  2. 1 .3

بة للرتبة نواع املصنفة من كل عائلة ابلنساألختالفات يف نسب األجناس و الكلية تبني وجود إ النتائج من خالل
 الواحدة:

 Coleoptera رتبة غمدايت األجنحة  .1. 2. 1 .3

غ واع فيها، إذ بلاألنختلفت نسب أعداد األجناس و نحة، حيث إعائلة من رتبة غمدايت األج 23مت تسجيل 
على  %12,3،%17,47 بنسبة أجناس  6و  نوع 11بــــ   Chrysomelidaeأنواع تتبع عائلة أكثر األجناس و 

، بينما بلغ عدد أنواع عائلة أجناس 5 تنتمي إىل %12,70 بنسبة أنواع  Carabidae  8 عائلة وتضم ،التوايل
Coccinellidae 5  األنواع عند عائالتفيما بلغ أقل األجناس و  ،%7,94أنواع بنسبة Apionidae, 

Anthicidae, Buprestidae, Cantharidae, Cerambycidae, Dasytidae, Dermestidae, Elateridae,  

Geotrupidae, Prionoceridae  و  Rhynchophoridae،  1,59 ،% 0,8ة نوع واحد  بنسبجبنس واحد و % 

 .(57 شكل) على التوايل
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 حسب الثراء النوعي. رتبة غمدايت األجنحة عائالتيف كل عائلة من  نسب األنواعيبني  :57شكل 

 Dipteraتبة ثنائية األجنحة ر   .2. 2. 1 .3

عائلة عائلة، حيث مثلت 17نوع تنتمي إىل  18رتبة ثنائية األجنحة تتكون من أن  التحليل العام نتائجبينت 
Tachinidae  ما ، فيموع الكلي لرتبة ثنائية األجنحةمن اجمل %11,11بنسبة  نوعنيو  % 11,76بــ جنسني بنسبة 

التوايل  على %5,56 ،% 5,88 ونوع واحد بنسبجنس بـ  قي العائالتابسجلت أقل األجناس واألنواع يف 
 (.58 )شكل

 
 

 .األجنحةيبني نسب األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة ثنائية  :58شكل
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Apionidae Anthicidae Buprestidae Bruchidae

Cantharidae Carabidae Cerambycidae Cetoniidae

Chrysomelidae Coccinellidae Curculionidae Dasytidae

Dermestidae Elateridae Geotrupidae Malachiidae

Meloidae Melyridae Prionoceridae Rhynchophoridae

Scarabaeidae Staphylinidae Tenebrionidae

Anthomyiidae 6% Asilidae 6%

Bombyliidae 6%

Chloropidae 6%

Culicidae 6%

Dolichopodidae 6%

Diptera 6%

Empididae 6%

Hybotidae 6%
Muscidae 6%

Opomyzidae 6%

Sarcophagidae 6%

Sciaridae 6%

Syrphidae 6%

Tachinidae 11%

Tipulidae 6%

Tabanidae 6%
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 Hemiptera رتبة نصفيات األجنحة  .3. 2. 1 .3

ـ    Pentatomidae عائلة األنواع أكثرمتثلها  األجنحةأوضحت النتائج أن رتبة نصفيات   ،%29,41 بنسبة أنواع 5ب
نوعني لكل عائلة، فيما كانت  أي %11,76بنسبة  بـــ Lygaeidaeو  Miridae بينما متثلها أكثر األنواع عائلة

، Acanthosomatidae،Alydidae ،Coreidae ، Corixidaeاألنواع يف كل من عائلة أقل األجناس و 
Notonectidae ،Reduviidae ،Rhyparochromidae  وScutellaridae  6,25نوع واحد بنسبة جبنس و %،  

 .(59 شكل) على التوايل 5,88%

 
 

 .األجنحةرتبة نصفيات  عائلة مننسب األنواع يف كل  يبني :59شكل 
 Hymenoptera األجنحة غشائياترتبة .  4. 2. 1 .3

أكرب عائلة  يث سجلتعائلة، ح 11نوع حتت  21نتائج الدراسة أن رتبة غشائيات األجنحة تضم  أوضحت
ما بين ،رتبةذه المن اجملموع الكلي هل %23,81بنسبة  أنواع 5و %25أجناس بنسبة  5بــ    Formicidaeعائلة عند

 التالية:يف حني سجل أقل األجناس واألنواع عند العائالت  ،% 14,29أنواع بنسبة  Apidae 3سجلت عائلة 
Braconidae،Chrysididae ،Ichneumonidae ، Sphecidae و Tenthredinidae  جبنس ونوع واحد لكل
 (.60)شكلعلى التوايل  % 4,76 ،% 5بنسب واحد منهما و 

 
 

 .األجنحة رتبة غشائياتمن  نسب األنواع يف كل عائلة نييب :60شكل 
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 Lepidoptera رتبة حرشفيات األجنحة:  .5. 2. 1 .3

 Geometridae ،Pieridaeت، من بني عائلتني عائال 9نوع موزعة على  11تضم رتبة حرشفيات األجنحة 
بقية يف  على التوايل % 9,09، % 10نوع واحد و بنسبة ، فيما سجل جنس و %18,18حيث تضم نوعني بنسبة 

 ,Arctiidae, Lycaenidae, Noctuidae, Nymphalidae, Papilionidae,Satyridae) العائالت

Zygaenidae )(.61 )شكل 

 
 

 .األنواع يف كل عائلة من عائالت رتبة حرشفيات األجنحةيبني نسب  :61 شكل
 

 حسب املواقع  الرتكيب النوعي العام ألصناف احلشرات. 2 .3
نوع  154املسجلة  عرتبة إذ بلغ عدد أصناف األنوا  12من حيث عدد الرتب يف موقع سبخة ابزر فقد سجل 

نوع  139املسجلة  ععدد أصناف األنوا إذ بلغ  رتبة 11شط البيضة فقد سجل عائلة. أما 85جنس و 135و
رتب، حيث بلغ عدد األنواع واألجناس والعائالت  8بينما يف شط الفرعني فقد سجل  عائلة، 77جنس و 119و

 على التوايل. 107،91،54بـ  
من حيث عدد األنواع حسب الرتب فقد كان أكرب عدد األنواع وجد يف رتبة غمدايت األجنحة يف مجيع املواقع 

يف كل من سبخة ابزر وشط  Collembolaاسة بينما بلغ أقل عدد األنواع وتتمثل يف نوعني فقط من رتبة الدر 
يف كل من سبخة ابزر و شط الفرعني على  Dermapteraو  Dictyopteraالبيضة وسجل نوعني فقط من رتبة 

 Collembola، Ephemeropteraالتوايل. بينما مل يسجل أي نوع من أنواع املوجودة يف رتبة كل من 
 . يف موقع شط الفرعني Homopteraو
 موقع سبخة ابزر. 1. 2 .3

رتب أما املقطع  10رتبة حشرية يتبعه املقطع الثاين بـ  11مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  :احملطة األوىل
 عدد  تبني أن أكرب نسبة من حيث 63شكل من خالل  (.62)شكل رتب حشرية  6الثالث فقد مت تسجيل 

أصناف األنواع يف كل رتبة كانت لرتبة غمدايت األجنحة يف كل من املقطع األول والثاين، أما املقطع الثالث 
 فقد كان لرتبة حرشفيات األجنحة والرعاشات اليت مثلت أبكرب نسبة من حيث عدد أصناف األنواع. 
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ن احملطة  املقاطع العرضية الثالث مخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف :62شكل 
 األوىل ملوقع سبخة ابزر.

 

 
 

خريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب يف املقاطع العرضية من احملطة األوىل ملوقع  :63شكل 
 سبخة ابزر.
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ب أما املقطع رت 10رتبة حشرية يتبعه املقطع الثاين بـ  12مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  الثانية:احملطة 
يتضح أن أكرب نسبة من حيث عدد  65شكل من خالل  (.64)شكل  رتب حشرية 5الثالث فقد مت تسجيل 

 أصناف األنواع يف كل رتبة كانت لرتبة غمدايت األجنحة يف كل من املقطع األول والثاين والثالث.
 

 
 

من احملطة  قاطع العرضية الثالثخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف امل :64شكل 
 الثانية ملوقع سبخة ابزر.

 

 
 

ة ملوقع من احملطة الثاني  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :65شكل 
 سبخة ابزر.
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ما املقطع رتب أ 10رتبة حشرية يتبعه املقطع الثاين بـ  8مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  الثالثة:احملطة 
تبني أن أكرب نسبة من حيث عدد  67شكل من خالل  (.66)شكل رتب حشرية  6الثالث فقد مت تسجيل 

أصناف األنواع يف كل رتبة كانت لرتبة غمدايت األجنحة يف كل من املقطع األول والثاين، أما املقطع الثالث 
 من حيث عدد أصناف األنواع.  فقد كان لرتبة غشائيات األجنحة والرعاشات اليت مثلت أبكرب نسبة

 
خريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف املقاطع العرضية الثالث من احملطة  :66شكل 

 الثالثة ملوقع سبخة ابزر.
 

 
 

ة ملوقع من احملطة الثالث  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :67شكل 
 سبخة ابزر.
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 موقع شط البيضة. 2. 2 .3

رتب حشرية، أما املقطع الثالث فقد  10واملقطع الثاين  11مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  :احملطة األوىل
رتب، مثلت أكرب نسبة من حيث عدد أصناف األنواع يف املقاطع الثالث رتبة غمدايت األجنحة  4مت تسجيل 

 (.69و 68)شكل
 

 
 

خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف املقاطع العرضية الثالث من احملطة  خريطة توزيع :68شكل 
 األوىل ملوقع شط البيضة.

 

 
 

وقع شط من احملطة األوىل مل خريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب يف املقاطع العرضية :69شكل 
 البيضة.
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رتب حشرية، مثلتهما أكرب نسبة من حيث عدد  10لثاين مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول وا احملطة الثانية:
رتب مثلتها أكرب  3أصناف األنواع رتبة غمدايت األجنحة على التوايل، بينما املقطع الثالث فقد مت تسجيل 

 (.71و 70)شكلنسبة من حيث عدد أصناف األنواع رتبة غشائيات األجنحة 
 

 
طة رية حسب تواجدها يف املقاطع العرضية الثالث من احملخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلش :70شكل 

 الثانية ملوقع شط البيضة.
 

 
 

 

ة ملوقع شط من احملطة الثاني  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :71شكل 
 البيضة.
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حشرية، مثلتهما أكرب نسبة من  رتب 9واملقطع الثاين  8مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  لثالثة:احملطة ا
رتب  3حيث عدد أصناف األنواع رتبة غمدايت األجنحة على التوايل، بينما املقطع الثالث فقد مت تسجيل 

 (.73و 72)شكلمثلتها أكرب نسبة من حيث عدد أصناف األنواع رتبة غشائيات األجنحة 
 

 
 

احملطة  جدها يف املقاطع العرضية الثالث منخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب توا :72شكل 
 الثالثة ملوقع شط البيضة.

 

 
 

ة ملوقع شط من احملطة الثالث  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :73شكل 
 البيضة.
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 موقع شط الفرعني. 3. 2 .3

رتب حشرية مثلتهما أكرب نسبة من حيث عدد  8مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول والثاين  :احملطة األوىل
رتب مثلتها أكرب نسبة من حيث  4أصناف األنواع رتبة غمدايت األجنحة، بينما املقطع الثالث فقد مت تسجيل 

 (.75و 74)شكلعدد أصناف األنواع رتبة الرعاشات 

 

الث من احملطة رضية الثخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف املقاطع الع :74شكل 
 األوىل ملوقع شط الفرعني.

 

 
 
 

وقع شط من احملطة األوىل مل  املقاطع العرضيةيفأصناف احلشرات حسب الرتب خريطة توزيع نسب  :75شكل 
 الفرعني.
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رتب حشرية، مثلتهما أكرب نسبة من حيث عدد  8الثاين و مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  احملطة الثانية:
رتب مثلتها أكرب نسبة  2ناف األنواع رتبة غمدايت األجنحة على التوايل، بينما املقطع الثالث فقد مت تسجيل أص

 (.77و 76)شكلمن حيث عدد أصناف األنواع رتبة غشائيات األجنحة 
 

 
 

 ةخريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف املقاطع العرضية الثالث من احملط :76شكل 
 الثانية ملوقع شط الفرعني.

 

 
 

ة ملوقع شط من احملطة الثاني  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :77شكل 
 الفرعني.
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رتب حشرية، مثلتهما أكرب نسبة من  8واملقطع الثاين  10مت تسجل عدد الرتب يف املقطع األول  لثالثة:احملطة ا
رتب  6اع رتبة غمدايت األجنحة على التوايل، بينما املقطع الثالث فقد مت تسجيل حيث عدد أصناف األنو 

 (.79و 78)شكلمثلتها أكرب نسبة من حيث عدد أصناف األنواع رتبة غشائيات األجنحة 
 

 
 

خريطة توزيع خمتلف أصناف الرتب احلشرية حسب تواجدها يف املقاطع العرضية الثالث من احملطة  :78شكل 
 ملوقع شط الفرعني. الثالثة

 

 
 

ة ملوقع شط من احملطة الثالث  املقاطع العرضيةيفخريطة توزيع نسب أصناف احلشرات حسب الرتب  :79شكل 
 الفرعني.
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 حسب املقاطع العرضية الرتكيب النوعي العام ألصناف احلشرات. 3 .3

ختتلف من  مقاطعه العرضية فهيوحسب كل موقع متبوعة ابحملطاته و  للمواقع الثالث الكليمن خالل اإلحصاء 
يف نوع  159من أصل  نوع من احلشرات 144مت تسجيل حمطة إىل أخرى ومن مقطع عرضي إىل آخر حيث، 

موقع شط  نواع يفبلغ أقل عدد األ بينما ،BS2T1 املقطع العرضي األول من احملطة الثانيةويف موقع سبخة ابزر 
 (. 80)شكل فقط  أنواع 7بـ  FS3T3 ة الثالثةاملقطع العرضي الثالث من احملط الفرعني يف

 

 
 

 .نواع الكلي حسب احملطات ومواقع الدراسةعدد األ :80شكل 
 يف كل سنة الرتكيب النوعي للحشرات حسب املواقع .4 .3

 نوع 144نواع احملصورة خالل فرتة الدراسة يف املواقع الثالث حيث سجلت بلغ عدد األ التحليل العام،من خالل 
يف كل  أنواع 4بينما بلغ  (BS2T15) ول من احملطة الثانيةيف املقطع العرضي األ 2015بخة ابزر خالل سنة يف س

يف املقطع العرضي  (HS1T38) 2018و (HS1T37) 2017البيضة وشط  (BS1T37) 2017من سبخة ابزر 
 .ن احملطة الثالثةالثالث ميف املقطع العرضي  (FS3T35) 2015وشط الفرعني الثالث من احملطة األوىل 

 سبخة ابزر خالل كل سنة قعالرتكيب النوعي حسب مو .  1. 4 .3

ول من حمطة نوع يف املقطع العرضي األ 144بني  يف سبخة ابزر ما 2015تراوح عدد األنواع املسجلة خالل سنة 
 2016ل سنة ، بينما خال(BS1T35)األوىل نواع يف املقطع العرضي الثالث من حمطة أ 8و (BS2T15)الثانية 

نواع يف املقطع العرضي الثالث أ 9و (BS2T16)ول من حمطة الثانية نوع يف املقطع العرضي األ 126فقد سجلت 
 (BS2T17) ول من حمطة الثانيةنوع يف املقطع العرضي األ 98، يف حني مت تسجيل (BS1T36)من حمطة االوىل

فقد  2018، أما يف سنة 2017خالل سنة  (BS1T37)وىلالثالث من حمطة األنواع يف املقطع العرضي أ 4و
املقطع العرضي الثالث من نواع يف أ 5و (BS2T18) ول من حمطة الثانيةنوع يف املقطع العرضي األ114سجلت 
 (.81 )شكل .(BS1T38)وىلحمطة األ
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 ةسبخة ابزر خالل فرتة الدراس وقعواحملطات تبعا ملنواع حسب املقاطع العرضية عدد األ :81شكل 
 (2014-2018). 

 

 شط البيضة خالل كل سنة قعالرتكيب النوعي حسب مو .  2. 4 .3

ول من حمطة نوع يف املقطع العرضي األ 114بني  ما شط البيضةيف  2015تراوح عدد األنواع املسجلة خالل سنة 
 2016ل سنة ، بينما خال(HS1T35) وىلطة األنواع يف املقطع العرضي الثالث من حمأ 8و (HS2T15)الثانية 

نواع يف املقطع العرضي الثالث أ 6و (HS2T16)ول من حمطة الثانية نوع يف املقطع العرضي األ 110فقد سجلت 
 ول من حمطة الثانيةيف املقطع العرضي األنوع  104و نوع 87، يف حني مت تسجيل (HS3T36)طة الثالثة من حم

(HS2T17) وىلاألطة نواع يف املقطع العرضي الثالث من حمأ 4و (HS1T37)  2018وسنة  2017خالل سنة 

 (.82 )شكل

 
 شط البيضة خالل فرتة الدراسة وقعواحملطات تبعا ملنواع حسب املقاطع العرضية عدد األ :82شكل 

 (2014-2018). 
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 شط الفرعني خالل كل سنة قعالرتكيب النوعي حسب مو .  3. 4 .3

ول من حمطة نوع يف املقطع العرضي األ 93بني  ما الفرعني شطيف  2015تراوح عدد األنواع املسجلة خالل سنة 
 2016، بينما خالل سنة (FS3T35)طة الثالثة نواع يف املقطع العرضي الثالث من حمأ 4و  (FS2T15)الثانية 

 املقطع العرضيكل من  نواع يفأ 8و  (FS2T16)ول من حمطة الثانية نوع  يف املقطع العرضي األ 90فقد سجلت 
، يف حني مت تسجيل (FS2T36) الث من احملطة الثانيةاملقطع العرضي الثو  (FS1T36) وىلمن حمطة األثالث ال

  نواع يفأ 8و على التوايل (FS2T18)، (FS2T17) ول من حمطة الثانيةنوع يف املقطع العرضي األ 92نوع و  83
الث من احملطة العرضي الث املقطعو  (FS1T38) ،(FS1T37) وىلاملقطع العرضي الثالث من حمطة األ كل من

سنة خالل  (FS2T38)، (FS3T38)طة الثالثة املقطع العرضي الثالث من حمو  (FS2T38) ،(FS2T37) الثانية
 (.83 )شكل 2018 سنةو  2017

 
 ةخالل فرتة الدراس الفرعنيشط  وقعواحملطات تبعا ملنواع حسب املقاطع العرضية عدد األ :83شكل 

(2014-2018). 
  

 األنواعتواجد . 5 .3

 .ل موقعمن كترتيب أنواع احلشرات حسب تكرار ظهورها يف املقاطع العرضية لكل حمطة  (10)اجلدول يوضح 
 شط الفرعني مقارنة % 80حيث بلغ سبخة ابزر حيث نالحظ أن تكرار ظهور األنواع الثابتة كان يف موقع 

نوع  20حيث بلغ  سبخة ابزرالبيضة وأقلها يف نوع يف شط  28وشط البيضة، بينما بلغ عدد األنواع النادرة 
 نوع مقارنة بشط الفرعني وسبخة ابزر. 40اندر، يف حني كانت عدد األنواع املقيمة أقل يف شط البيضة إذ بلغ 

 واقع الدراسة.مترتيب أنواع احلشرات حسب تكرار ظهورها يف  :10جدول 
 شط الفرعني شط البيضة سبخة ابزر تكرار الظهور 

 26 28 20 %25-%1 واع النادرةاألن

 50 40 54 %50-%25 األنواع مقيمة

 31 71 80 100%-%50 األنواع الثابتة
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 بنية اجملتمع احليواين .6 .3

ر مسبسون مؤشر التنوع، مؤشر التوازن، مؤش ستخدام عدة مؤشرات بيئية من بينهاإ ، متابلنسبة للدراسة احلالية
حلصول نتائج جرد أو حصر احلشرات اليت مت ا التشابه جلاكارد وهذا حلساب للتنوع، مؤشر اهليمنة وكذلك مؤشر
 (. 2018 أكتوبر – 2014عليها خالل فرتة الدراسة )نوفمرب 

عدد الرتب  سبحاألنواع و األجناس و على مستوى العائالت الكلية دراسة النتائج البيئية، مت  ملؤشراتابلنسبة 
لكلية حسب املقاطع العرضية لكل حمطة من كل موقع وذلك حسب وأيضا حسبت املؤشرات ا O(S(احلشرية 

 .سنوات الدراسة
عطي القيم احملسوبة ، تي الذي مت جرده يف منطقة الدراسةمجتمع احلشر لللتحليل من تقييم البنية العامة يتكون ا
  لدراسة.الواردة يف اجلزء املواد وطرق ااملعادالت  حسباهليمنة و التوازن و  األنواعثراء و للتنوع 

 البيئية املؤشرات. 1. 6 .3

 التغريات املكانية للمؤشرات البيئية. 1. 1. 6 .3
نواع األجناس واألو التغريات املكانية للمؤشرات البيئية الكلية جلميع املواقع لكل من العائالت  11اجلدول يظهر 

قيم  بينما سجلت G(D 20,0 ،)E(D(و  D 0,1566)F( مؤشر اهليمنة سجل، إذ S)O( حسب ثراء الرتب الكلية
 ،)EH(بت/ النوع  1,931بت/ اجلنس،  1,99 )GH( العائلة، بت/ 2,078 )FH(أو مؤشر التنوع مؤشر شانون 

لكل من العائالت واألجناس  FE( 0,83،  )GE( 0,8006 ،)EE(  0,77(قيم مؤشر التوازن  مت تسجيليف حني 
 نواع الكلية.واأل

 .مؤشرات البيئية الكلية جلميع املواقعالتغريات املكانية لل 11جدول 
/ املؤشرات
 Taxa Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_E األصناف

 0,8364 2,463 2,078 0,8434 0,1566 87 العائالت

 0,8006 2,229 1,99 0,8123 0,1877 139 األجناس

 0,777 2,17 1,931 0,7893 0,2107 159 األنواع

 

 على مستوى أصناف األنواع وفق لعدد الرتب  .أ
 أقلذ بلغت إ مؤشرات البيئية لألنواع وفق لثراء الرتبالدراسة  مواقعمن موقع اهليمنة يف كل مؤشر  بلغت قيم

، 0,2794 ـــب شط الفرعنيقيمة يف  أعلى، يف حني بلغت موقع سبخة ابزر يف E(D 0,2079(قيمة هلذا املؤشر 
 ومؤشر التوازن النوعبت/  EH( 331,9( شانونمؤشر لكل من  موقع سبخة ابزرلى يف أعفيما بلغت قيم 

)EE(0,778 ،شانون  نما بلغ أقل قيم ملؤشربي)EH( 1,60 فيما بلغ أقل قيم ،عند موقع شط الفرعني بت/ النوع 
  .48الشكل  ةشط البيضموقع  عند EE( 0,749(ملؤشر التوازن 
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 فرتة خالل حلشرية للمواقع الثالثحسب الرتب انواع ألصناف األ البيئية املؤشرات قيم يوضح :84شكل 

 .الدراسة
 على مستوى أصناف األجناس وفق لعدد الرتب   .ب

 وقع سبخة ابزرمحيث بلغت أعلى قيم يف  مؤشرات البيئية لألصناف األجناس وفق لثراء الرتب 85شكل يوضح 
نما بلغت املؤشرات أقل عند بي، GE( 0,799( شر التوازنومؤ  اجلنسبت/  1,986 )GH( شانونمؤشر لكل من 

وموقع شط البيضة لكل من ومؤشر التوازن  ،اجلنسبت/  GH( 1,643(موقع شط الفرعني لكل مؤشر شانون 
)GE( 0,771، اهليمنة ملؤشرأقل قيمة بلغت  بينما )G(D 0,1871 يمة ق أعلى، يف حني بلغت موقع سبخة ابزر يف

 .0,2583 بـــ نيموقع شط الفرعيف 
 

 

 خالل حلشرية للمواقع الثالثحسب الرتب ااألجناس ألصناف  البيئية املؤشرات قيم يوضح :85شكل 
 على مستوى أصناف العائالت وفق لعدد الرتب  ج. 

 أقلذ بلغت إ مؤشرات البيئية لألنواع وفق لثراء الرتبالدراسة  مواقعمن موقع اهليمنة يف كل مؤشر  بلغت قيم
، فيما 0,206 بـــ شط الفرعنيقيمة يف  أعلى، يف حني بلغت موقع سبخة ابزر يف F(D 0,161(هلذا املؤشر  قيمة
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 FE( 0,852( وأعلى قيم ملؤشر التوازن موقع سبخة ابزريف  العائلةبت/  2,05 )FH( شانونؤشر أعلى ملبلغت قيم 
لعائلة عند موقع شط الفرعني وأقل قيم ا بت/FH( 1,77(نما بلغ مؤشر شانون بيبلغت عند موقع شط الفرعني، 

  .68الشكل  عند موقع شط البيضة بلغت FE( 0,821(ملؤشر التوازن 

 

 .حلشرية للمواقع الثالثحسب الرتب ا ألصناف العائالت البيئية املؤشرات قيم يوضح :86شكل 
  للمؤشرات البيئية الزمنيةالتغريات . 2. 1. 6 .3

ر البيئية اليت حسبت على أساس توزيع عدد األنواع حسب عدد الرتب احلشرية يف بينت نتائج الدراسة أن مؤش
 املقاطع العرضية لكل حمطة من كل موقع حسب السنوات الدراسة.

 Simpson_1-D للتنوع اإليكولوجي مؤشر مسبسونأ. 

، إذ تراوح 0,823و 0الكلية خالل فرتة سنوات الدراسة ما بني للتنوع اإليكولوجي تراوحت قيم مؤشر مسبسون 
على التوايل، أما  (BS3T26)و (BS2T38)عند  0,823 – 0,408مؤشر مسبسون يف موقع سبخة ابزر ما بني 

على التوايل،  ،(HS3T26)و  (HS1T37)، (HS1T36)كل من  0,776 – 0تراوحت ما بني بنسبة لشط البيضة 
 على التوايل (FS3T17) و (FS3T35)عند  0,785 –  0,375بينما تراوحت قيم التوازن عند شط الفرعني ما بني 

 (.87)شكل
 

 
 

 .اإليكولوجي للتنوع Simpson_1-D مسبسونختالفات املكانية يف قيمة مؤشر اإل: 87شكل 
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 Shannon_H (رشانون ويف) التنوع مؤشرب. 

 .بت/ النوع 1,983إىل بت/ النوع 0الكلية ما بني  رويفتراوحت قيم مؤشر التنوع لشانون 
بت/ النوع 1,983 –بت/ النوع  0,90بة ملوقع سبخة ابزر فقد تراوح مؤشر التنوع خالل فرتة الدراسة ما بني ابلنس
 –بت/ النوع  0فقد تراوح ما بني شط البيضة ملوقع أما بنسبة  التوايل، على (BS2T15)و (BS1T35) عند

بينما تراوحت قيم التنوع عند على التوايل،  (HS3T26)و  (HS1T37) ،(HS1T36)بت/ النوع كل من  1,745
 على التوايل (FS2T17) و (FS3T35)بت/ النوع عند  1,616 –بت/ النوع 0,562موقع شط الفرعني ما بني 

 (.88)شكل  

 
 

 .مؤشر التنوع شانون ويفر ختالفات املكانية يف قيماإل: 88شكل 

 

 Equitability_Eالتوازن  مؤشرج. 

 .0,994إىل  0 ما بني تراوحت قيم الكلية ملؤشر التوازن
 (BS1T38)و (BS1T25)عند  0,960 – 0,697تراوح مؤشر التوازن ملوقع سبخة ابزر خالل فرتة الدراسة ما بني 

 (HS1T37) ،(HS1T36)كل من   0,994 – 0فقد تراوحت ما بني على التوايل، أما بنسبة لشط البيضة 

 0,937 – 0,749لتوازن عند شط الفرعني ما بني بينما تراوحت قيم اعلى التوايل،  (HS3T35) ،(HS2T35)و
 (.89)شكل  على التوايل (FS3T27) و (FS1T25)عند 
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 .التوازنختالفات املكانية يف قيمة مؤشر اإل: 89شكل 

 املؤشرات البنيوية .2. 6 .3

 مؤشر التشابه. 1. 2. 6 .3

اجدها ألنواع مع بعضها على أساس تو يف حتليل طبيعة التشابه يف تواجد ا PASTإحصائي  ل برانمجاستعممت إ
 يبني Jaccard فمؤشر وأيضا حسب احملطات واملواقع. ،خمتلف املقاطع العرضية بني (0)أو عدم تواجدها  (1)

 هذه املواقع. يفاحلشرية  اجملتمعات تركيب يفالتغريات  ويقيس نواعاأل تركيب على عتمادابإل املواقع بني التشابه

 املقاطع العرضيةابه حسب للتشJaccard مؤشر . أ

ملواقع الثالث وذلك يف خمتلف احملطات من ااملدروسة  املقاطع العرضيةأظهرت نتائج التشابه يف تواجد األنواع بني 
 ،% 89,80إذ بلغت   (FS2T1 ,FS1T1) بني كانت  أن أعلى نسبة للتشابه Jaccardابستخدام مؤشر تشابه 

 . %2,48بــ  (FS1T3 , BS3T1)وأدىن نسبة التشابه بلغت بني 
 Jaccardعتمادا على مصفوفة التشابه حسب مؤشروإ (UPGMA)ستعمال طريقة العنقودي إبالتحليل  أظهر

   .(90شكل)وجود جمموعتني رئيسيتني 
 األوىل ةموعة الرئيسيحتت اجملمشلت  حيث جمموعتني حتت رئيسيةضمت هذه اجملموعة : اجملموعة الرئيسية األوىل

عند (  HS3T3 ,HS2T3)اجملموعة الثانوية األوىل حتت جمموعتني مكونة من  ضمتحيث  ،نويتنيجمموعتني اث
أما اجملموعة الثانوية  ،%58,33 عند مستوى التشابه( FS2T3 ,FS3T3) والثانية مشلت  %84,62 مستوى التشابه
   عند مستوى التشابه (BS2T3 ,BS3T3) األوىل حيث ضمت اجملموعة اثنويتني موعتنيجمحتت  الثانية مشلت 

 ةالثانياجملموعة حتت  يف حني مشلت  ،%47,5  فقط عند مستوى التشابه(  BS1T3)  و الثانية مكونة من  68%
 . %50 عند مستوى التشابه( HS1T3 ,FS1T3)  كل من
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 ةرئيسيت اجملموعة الحتلت حيث مش ،جمموعتني رئيسيتنيحتت  هذه اجملموعة ضمت :اجملموعة الرئيسية الثانية
حتت اجملموعة الرئيسية فيما ضمت  ،(FS3T2 ,FS3T1)من كل   %46,03عند مستوى التشابه اجملموعة  األوىل
من كل   وىل  يفجمموعتني اثنويني  متثلت اجملموعة الثانوية اال األوىلالفرعية مشلت اجملموعة  حيث ،فرعني الثانية

(FS2T2 ,FS1T2  )نويتنياث موعتنيجمحتت اجملموعة الثانوية الثانية مشلت أما  ، %71,05 عند مستوى التشابه 
و الثانية مكونة   %78,51   عند مستوى التشابه( BS2T2 ,BS3T2) األوىلحتت اجملموعة الثانوية حيث ضمت 

  كل مناجملموعة الثانوية الثانية   حتت ضمتيف حني  ،%62,30  فقط عند مستوى التشابه(  BS1T2)  من

(HS2T2 ,HS3T2 )الثانية منو  %74,47 عند مستوى التشابه (HS1T2)  يف  .% 62,82 عند مستوى التشابه
 FS2T1)من   املكونةواليت متثلت يف اجملموعة الثانوية األوىلجمموعتني اثنويتني  الثانية الفرعيةمشلت اجملموعة حني 

,FS1T1  )حيث  اثنويتني موعتنيجمحتت أما اجملموعة الثانوية الثانية مشلت  ،%89,80 عند مستوى التشابه
  و الثانية مكونة من  %82,26   عند مستوى التشابه( HS3T1 ,HS2T1) األوىلضمت حتت اجملموعة الثانوية 

(BS3T1  )كل مناجملموعة الثانوية الثانية   حتت ضمتيف حني  ،%78,71  فقط عند مستوى التشابه  (BS2T1 

,BS1T1 )ية منالثانو  %84,35 عند مستوى التشابه (HS1T1)  71,85 عند مستوى التشابه %  . 

 
 العرضية املقاطعأصناف احلشرات يف تواجد  حسب  Jaccardالتشابه التحليل العنقودي لدرجة  :90 شكل

 .املدروسة
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 نتائج التحليل اإلحصائي. 7 .3

 (A.F.C) التحليل العاملي للتناسب. 1. 7 .3

النتائج  .STATISTICA VERSION 12.0ا بواسطة برانمج إحصائي مت حتليلهالتحليل العاملي للتناسب نتائج 
أو عدم  (1)بوجود  اورت احملحيث حدد ،احملصل عليها يف هذه الدراسة معرب عنها بواسطة حماور ةاإلحصائي

غريات أدخلت هذه املتحيث  املقاطع العرضية لكل حمطة من كل موقع من مواقع الدراسة،األنواع يف  (0) وجود
 (.16ملحق حيث أخذ احلرفني األولني من كل رتبة مع ترقيم التسلسلي ) ل رموزشك على

 شرح احملاور الثالث . 2. 7 .3 

 احملور األول:
ن املفسر الذي حيث قيمة التبايمن يعد هذا احملور من أهم احملاور من حيث عدد املتغريات )األنواع( املرتبطة به، و 

  املفسرة موجودة يف هذا احملور حيث: املعلومات ربعأي حوايل  % 24,90بلغ 
ب السال ء، يف اجلز مع تربة متيل للملوحة التالية: غطاء نبايت كثيف املوجب من هذا احملور جند اخلصائصيف اجلزء 

نتاج وجود عالقة ستميكن إ .املتحملة للملوحة مع وجود بعض أنواع النبااتت تربة ماحلة :جند اخلصائص التالية
، لذا أو عدم تواجدها يف تواجد األنواع كثافة الغطاء النبايتو  لرتبةص أي توجد عالقة بني نوعية ابني هذه اخلصائ
  .عالقة طردية الرتبة مبعىن وجودنوعية أبن تواجد األنواع وكثافتها تتعلق ابلغطاء النبايت و ميكن أن نقول 

 .نوعية الغطاء النبايت وكثافتهميثل لنا خاصية األول احملور فوهبذا 
 احملور الثاين:

حيث قيمة ن ممن حيث عدد املتغريات )األنواع( املرتبطة به، و بعد احملور األول من أهم احملاور  الثاين يعد احملور
 :جند حيث من التباين املفسر %12,42التباين املفسر الذي بلغ 

يف اجلزء السالب جند ، ماحلة مع تربة قليليف اجلزء املوجب من هذا احملور جند اخلاصية التالية: غطاء نبايت 
أي هناك  ألنواعاوتواجد ور وجود عالقة بني هذه اخلصائص . نستنتج من هذا احملتربة رطبة :التاليةاخلصائص 

  . مللوحةاميثل لنا خاصية  الثاينلذا نستطيع أن نعترب أن احملور  ،للملوحة ملتساحمةاعالقة بني األنواع 
 احملور الثالث:

من  %9,77ا احملوريستخلص هذو عدد املتغريات )األنواع( املرتبطة به،  من حيث األمهية يفاحملاور من الثالث يعد 
 :جند التباين املفسر حيث

رطوبة اصية ، يف اجلزء السالب من احملور جند خالغطاء النبايت الكثيفيف اجلزء املوجب من هذا احملور جند خاصية 
ميثل خاصة ا احملور ، لذا نعترب أن هذتفضل العيش يف وسط رطبألنواع اليت . وهبذا جند أن هذا احملور يضم االرتبة

 . رطوبة الرتبة
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من  %7,86و %9,77و %12,42 و % 24,90هي  (12ربع )جدول ألاملعلومات املفسرة من طرف احملاور ا
الباقي اين الكلي و من التب % 50 تقريبا حوايل، أي ميكن أن نكتفي هبذه احملاور الثالث ألهنا تفسر املعلومات

  .(91)شكل  يفسر بواسطة احملاور األخرى
 .والنسبة الرتاكميةاملفسر  ونسبة التباينالقيم املميزة يبني  :12جدول 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eigenvalue  القيم املميزةمقابل    A.F.Cالناجتة من حتليل حملاورعدد ا :91 شكل

 

 ملقاطع العرضيةاسب توضع األنواع على حتليل االشكال ح. 3. 7 .3

التحليل اإلحصائي نتائج  من خاللو  مقطع عرضي 27صنف من احلشرات موزعة على  159من خالل دراسة لـ 
تتوزع  كننا متييز جمموعتنيميللتحليل العاملي للتناسب ومبطابقة نتائج التحليل العنقودي ملؤشر جاكارد للتشابه 

 قاطع العرضة الثالث ويف رسم احملاور الثالث التالية: حسب تواجد األنواع على امل
 
 

Eigenvalues and Inertia for all Dimensions (Spreadsheet 2 doc final) 

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27 

Total Inertia=1,1851 Chi²=2100,0 df=4108 p=1,0000 

Axis 

Singular Values 

اجلذر الرتبيعي للقيم 
 املميزة

Eigen-Values 

 القيم املميزة

Perc. of Inertia 

نسبة التباين 
%املفسر  

Cumulatv Percent 

النسبة الرتاكمية للتباين 
%املفسر  

Chi Squares 

1 0,543185 0,295050 24,89701 24,8970 522,8282 

2 0,383668 0,147201 12,42118 37,3182 260,8402 

3 0,340365 0,115849 9,77558 47,0938 205,2837 

4 0,305274 0,093192 7,86379 54,9576 165,1367 

Plot of Eigenvalues

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Total Inertia=1,1851 Chi²=2100,0 df=4108 p=1,0000
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 :2×1حمور أ. 

)املقاطع  ختالفات املكانيةاحلشرات حسب اإل ة من أنواع)عموداي( جمموع 2واحملور )أفقيا(  1 احملوريوضح 
 .العرضية(
 2 اين الكلي واحملورمن التب %24,90بنسبة  1 شارك األنواع املختلفة يف بناء احملورتت (93 ،92) شكلحسب ال

معراب عن أكثر من من التباين الكلي  % 37,32 يشكل نسبةجمموع احملورين  ،الكليمن التباين  %12,42بنسبة 
 (9)ع ، حيث منيز جمموعتني، تتكون اجملموعة األوىل من تساإلمجالية موجودة يف هذين احملورينثلث املعلومات 
اليت    HS3T3و  BS1T3 ،BS2T3 ،BS3T3 FS1T3 ،FS2T3 ،FS3T3 ،HS1T3 ،HS2T3مقاطع عرضية: 

ع العرضية تتميز هذه املقاط ،2 والسليب ابلنسبة للمحور واجلانب اإلجيايب 1 ابلنسبة للمحورتقع يف اجلانب السليب 
 نعدام الغطاء النبايت. برتبة شديدة امللوحة وإ

، HE3، HE4 ،LE7 ،OD5،OD4 ،OD3 ،OD2 ،OD1،  CO2 ،CO8األنواع املمثلة هلذه املقاطع العرضية هي 

CO13، CO14،  تندرج هذه األنواع حسب قوهتا يف نسبة املسامهة أي التباين املفسر، حيث أسهمت األنواع
  CO44 ، CO45، CO55، CO56، CO57، CO61،HE5،HE7يف اجلهة املوجبة للمحور األول كل من النوع  

 39COو DE2يليه النوعني   2R= 0,30782ومبعامل التحديد من التباين املفسر  %10,5بنسبة  االذين أسهمو 

اليت سامهت يف ، بينما األنواع 2R= 0,28380التباين املفسر ومبعامل التحديد  من %0,42 بنسبة أسهما نالذي
من  % 6,73و %11,40اللذين مثال بنسبة   CO58والنوع  CO8ساهم النوع  بقيم سالبة حيثاحملور األول و 

ونت تكالثانية فقد اجملموعة ما أ على التوايل،  2R= 43060,7  و  2R= 11870,9سر ومبعامل التحديد التباين املف
 مقطع عرضي: (18)من 

FS2T1 ،FS1T1، HS3T1، BS3T1، HS1T1، BS1T1، HS2T1، BS2T1؛ FS2T2، FS1T2؛ BS3T2، 
BS2T2، BS1T2؛ HS3T2، HS2T2 ،HS1T2؛FS3T2، FS3T1 كال جيايب والسليب لاليت تقع يف اجلانب اإل
تتميز هذه املقاطع العرضية برتبة متيل للملوحة إىل ماحلة مع غطاء نبايت قليل الكثافة مع وجود تربة  2و  1حمورين 

 تتمثل يف بعض األنواع التالية: رطبة متيل إىل اجلفاف
CO18 ،CO19، CO25، CO26،CO27، CO28 ،  CO29، CO30، CO31، CO34، CO36،CO37، 

CO38، CO39، CO4  ،CO51 CO50 ،CO53، CO54 ، CO58، DE1،  HE16 ،DI12، DI13، DI14، 

DI17 ، DI9، HE5، HE7، HE8، HY1، HY2، HY10، HY11، HY12، HY12، HY13، HY14، 

HY15، HY18، HY20، HY21، LE2، LE3، LE5، LE6، LE8، LE9.   كذلك تتدرج تبعا ملسامهتها يف
ن النوعني للمحور الثاين وأتيت يف مقدمة هذه األنواع كل مجبة ألنواع يف اجلهة املو التباين املفسر، حيث أسهمت ا

CO13، CO14  2= 0,51930من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %13,42املمثلني بقيمةRومبعامل   %13,21، و
سامهتها يف تدرج تبعا مل، كما تسهم األنواع يف رسم احملور الثاين عموداي وبقيم سالبة، وت2R= 0,4566التحديد 

 2R= 0,44598من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %7,84املمثل بقيمة  OD1التباين املفسر وتتأيت كل من 

من  % 4,82املمثلة  بقيمة   HY16،OD2 ،OD3  ،4OD  ،5ODالتالية   عجة الثانية كل من األنوا ر ابلد وأتيت
  . 2R=0,46199التباين املفسر ومبعامل التحديد 
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 .2×1محور لل   A.F.Cحسب حتليل املقاطع العرضية يوضح اخلريطة النسبية لتوضع : 92 شكل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2×1محور لل   A.F.Cأصناف احلشرات حسب حتليل يوضح اخلريطة النسبية لتوضع : 93 شكل

2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  1 x  2

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles
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Dimension 1; Eigenvalue: ,29505 (24,90% of Inertia)
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2D Plot of Row Coordinates; Dimensions:  1 x  2

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Dimension 1; Eigenvalue: ,29505 (24,90% of Inertia)
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 :3×2حمور ب. 

)املقاطع  ختالفات املكانيةاحلشرات حسب اإل ة من أنواع( جمموع)عموداي 3واحملور )أفقيا(  2 احملوريوضح 
 .العرضية(
 3 من التباين الكلي واحملور %12,42بنسبة  2 شارك األنواع املختلفة يف بناء احملورتت (95 ،94) شكلحسب ال

 حوايل ربعن معراب عمن التباين الكلي  % 22,19 يشكل نسبةجمموع احملورين  ،الكليمن التباين  %9,77بنسبة 
، حيث منيز أيضا جمموعتني حسب، تتكون اجملموعة األوىل من اإلمجالية موجودة يف هذين احملوريناملعلومات 

   HS3T3و  BS1T3 ،BS2T3 ،BS3T3 FS1T3 ،FS2T3 ،FS3T3 ،HS1T3، HS2T3مقاطع عرضية: 
املقاطع  تتميز هذه ،لنسبة للمحورينوالسليب اب واجلانب اإلجيايب 2 املوجب ابلنسبة للمحورتقع يف اجلانب اليت 

 .  العرضية برتبة شديدة امللوحة وانعدام الغطاء النبايت مع وجود ماء وتربة رطبة
 ،HE3، HE4 ،OD5،OD4 ،OD3 ،OD2 ،OD1،  CO13، CO14األنواع املمثلة هلذه املقاطع العرضية هي 

ملوجبة ملفسر، حيث أسهمت األنواع يف اجلهة اتندرج هذه األنواع حسب قوهتا يف نسبة املسامهة أي التباين ا
 0,5193من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %13,43الذين أسهم بنسبة  13COللمحور الثاين كل من النوع 

=2R   14يليه النوعCO 2= 0,4566التباين املفسر ومبعامل التحديد  من %13,21 بنسبة أسهم نالذيR بينما ،
من التباين  %7,8429الذي مثل بنسبة  OD1كانت  النوع بقيم سالبة  الثاين و احملور  اليت سامهت يفاألنواع 

 تكونت من املقاطع العرضية التالية:الثانية فقد اجملموعة ما أ ، 2R= 0,44598املفسر ومبعامل التحديد 
FS2T1 ،FS1T1، HS3T1، BS3T1، HS1T1، BS1T1، HS2T1، BS2T1؛ FS2T2، FS1T2؛ BS3T2، 
BS2T2، BS1T2؛ HS3T2، HS2T2 ،HS1T2؛ FS3T2، FS3T1  اليت تقع يف اجلانب اإلجيايب والسليب

تتميز هذه املقاطع العرضية برتبة متيل للملوحة إىل ماحلة مع غطاء نبايت قليل الكثافة مع  3و  2لكال حمورين 
  األنواع نذكر منها: من بني تتمثل جل األنواع اليت متركزت يف وسط احملورين وجود تربة رطبة متيل إىل اجلفاف

CO11 ،CO9، CO25، CO26،CO27، CO28 ،CO23، CO30 ، CO31،CO40،CO49 ،CO37، CO38، 

CO39  ، DE1، DI14، DI17 ، DI9، HE5، HE7، HE8، HY1، HY2، HY12، HY1 ، HY20، HY21، 

LE2، LE3، LE5، LE6، LE8، LE9ألنواع حيث أسهمت ادرج تبعا ملسامهتها يف التباين املفسر، ذلك تتك
من التباين  %2,27املمثل بقيم  HY16يف اجلهة املوجبة  للمحور الثالث وأتيت يف مقدمة هذه األنواع كل من 

درج تتكما تسهم األنواع يف رسم احملور الثالث عموداي وبقيم سالبة، و  ،2R= 0,17135املفسر ومبعامل التحديد 
من التباين املفسر  %2,80املمثلني بقيمة  CO27  ،CO28 كل من النوعني تبعا ملسامهتها يف التباين املفسر وتتأيت

 2,23املمثلة  بقيمة   LE1،CO10التالية   عجة الثانية كل من األنوا ر ابلد وأتيت 2R= 0,5176ومبعامل التحديد 

   .2R=90,3793من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %
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2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  2 x  3

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles
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 3×2محور لل   A.F.Cحسب حتليل املقاطع العرضية يوضح اخلريطة النسبية لتوضع : 94 لشك
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2D Plot of Row Coordinates; Dimensions:  2 x  3

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles
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 :3×1حمور ج. 

)املقاطع  ختالفات املكانيةب اإلاحلشرات حس ة من أنواع)عموداي( جمموع 3واحملور )أفقيا(  1 احملوريوضح 
من التباين الكلي  %24,90بنسبة  1 شارك األنواع املختلفة يف بناء احملورتت (97 ،96) شكلوحسب ال .العرضية(

معراب عن من التباين الكلي  % 34,67 يشكل نسبةجمموع احملورين  الكليمن التباين  %9,77بنسبة  3 واحملور
ع ، حيث منيز جمموعتني، تتكون اجملموعة األوىل من مقاطجودة يف هذين احملوريناإلمجالية مو ثلث املعلومات 

تقع اليت    HS3T3و  BS1T3 ،BS2T3 ،BS3T3 FS1T3 ،FS2T3 ،FS3T3 ،HS1T3 ،HS2T3عرضية: 
ع العرضية تتميز هذه املقاط ،3والسليب ابلنسبة للمحور واجلانب اإلجيايب 1 ابلنسبة للمحوريف اجلانب السليب 

 نعدام الغطاء النبايت مع وجود املاء و تربة رطبة. رتبة شديدة امللوحة وإب
 OD5،OD4 ،OD3 ،OD2 ،OD1، CO13، CO14 CO39، DI1األنواع املمثلة هلذه املقاطع العرضية هي 

تندرج هذه األنواع حسب قوهتا يف نسبة املسامهة أي التباين املفسر، حيث أسهمت األنواع يف اجلهة السالبة 
من التباين املفسر ومبعامل % 6,72  ،%11,39الذين أسهما بقيمة  CO58و  CO8محور األول كل من النوع  لل

  ، HY10 ،OD2 ،OD3 ،OD4 ،OD5 ،HY14، ، يليه األنواع التالية   2R= 0,7430و  2R= 0,91187التحديد 
DE3، CO14  2= 0,58458د من التباين املفسر ومبعامل التحدي % 4,915بنسبة  االذين أسهموR بينما األنواع ،

 ،CO44 ، CO45، CO55، CO56، CO57األنواع التالية   موجبةبقيم اليت سامهت يف احملور األول و 

61CO،HE5،HE7   2= 0,30782من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %10,5بنسبة  االذين أسهموR   يليه
ما أ ،2R= 0,28380باين املفسر ومبعامل التحديد الت من %0,42 بنسبة أسهما نالذي 39COو  DI1النوعني 
 :املقاطع العرضية التاليةتكونت من الثانية فقد اجملموعة 
FS2T1 ،FS1T1، HS3T1، BS3T1، HS1T1، BS1T1، HS2T1، BS2T1؛ FS2T2، FS1T2؛ BS3T2، 
BS2T2، BS1T2؛ HS3T2،HS2T2، HS1T2؛ FS3T2، FS3T1 لكال ليباليت تقع يف اجلانب اإلجيايب والس 
تتميز هذه املقاطع العرضية برتبة متيل للملوحة إىل متوسطة امللوحة مع غطاء نبايت كثيف  وتربة  3و  1حمورين 
تتدرج هذه األنواع تبعا ملسامهتها يف التباين املفسر واليت   ،97 تتمثل يف بعض األنواع حسب الشكل رطبة، 

من التباين املفسر ومبعامل التحديد  %2,27املمثل بقيم  HY16أسهمت يف اجلهة املوجبة  للمحور الثالث النوع 
0,17135 =2R،    كما تسهم األنواع يف رسم احملور الثالث عموداي وبقيم سالبة، وتتدرج تبعا ملسامهتها يف التباين

 من التباين املفسر ومبعامل التحديد %2,80املمثلني بقيمة  CO27  ،CO28املفسر وتتأيت كل من النوعني 
0,5176 =2R التالية   عجة الثانية كل من األنوا ر ابلد وأتيتLE1،CO10   من التباين  % 2,23املمثلة  بقيمة

 . 2R=90,3793املفسر ومبعامل التحديد 
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  .3×1محور لل   A.F.Cأصناف احلشرات حسب حتليل يوضح اخلريطة النسبية لتوضع : 97 شكل

2D Plot of Column Coordinates; Dimension:  1 x  3

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles
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2D Plot of Row Coordinates; Dimensions:  1 x  3

Input Table (Rows x Columns): 159 x 27

Standardization: Row and column profiles
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يف هذا اجلزء من املناقشة مت تفسري أو شرح معظم النتائج احملصل عليها من دراسة التنوع البيولوجي ملختلف أصناف 
ستدالل مع إ الرطب املاحل يف منطقة سطيف،وعناصرها يف املركب البيئي  احلشرات والنبااتت مع خصائص الرتبة

 بنتائج األخرى مشاهبة لنتائجنا أو القريبة منها سواء النتائج احمللية أو العاملية.
 مناقشة اخلصائص الفيزايئية والكيميائية للرتبة. 1  

 الناقلية الكهرابئية وامللوحة.  1 .1

ز وتصنف الرتبة يوانت املوجبة والسالبة يف حمتوى الرتبة عن احلدود املعينة للرتكيايدة تراكيز األز  كهرابئية هيالناقلية ال
ملحية عندما يتجاوز حمتواها من األمالح. ويتضح من األشكال تباين بني الزايدة والنقصان يف نسبة تراكيز امللوحة 

 من حافة السبخة )تربة بةالرت  ملوحةرج متزايد يف تراكيز الحظ تدوالناقلية الكهرابئية بني مقاطع العرضية الثالث إذ ن
 الدراسة تتفق النتائج .من موقع شط الفرعني األوىلشديدة امللوحة( ابستثناء احملطة تربة متيل للملوحة( حنو مركزها )

ية اقللن تغريات السنويةنتائج اللبة أما ابلنس ،(Aliat et al., 2016 ; Chenchouni, 2017)إليه  لمع ما توص
، ميكن 2015 أقلها يف سنةو  2017سنة  خاللظهرت النتائج إىل أن أعلى القيم كانت الكهرابئية وامللوحة فقد أ

ملم( 0مطار خاصة خالل فصل الربيع اليت جتاوز فيها عند شهر مارس صفر )إىل قلة تساقط األ تفسري النتائج
 (.7، 4)ملحق املاضية ْم( مقارنة ابلسنوات 2ل درجتني)مبعد يف درجات احلرارة أثناء هذه السنةرتفاع كذلك إو 
ة الكهرابئية رتفاع قيم الناقليإىل إأشهر الصيف رتفاع معدالت التبخر أثناء إ يؤدي  (2016) فهمي و آخرونحسب و 

 شريي مما، العمق مع وتنخفض القشرة طبقة ترتفع يفة األمالح املوجودة يف الرتبة اليت اليت تتناسب طرداي مع كمي
 ,.Hart et al) ابملنطقة العايل التبخر أعلى ومستوى إىل األمالح حركة بسبب الرتبة سطح على األمالح تراكم إىل

 Neffar et al., 2016 ;  Khaznadar et al., 2009 ; )من  كل وجده ما مع يتوافق ماهذا و  ،(1991

Chenchouni, 2017)  أما يف دراسات أخرى(Timms, 2009a,b ; Halse et al., 2003 ; Halse, 1981)  
 امللوحة تزداد أثناء فصلي اخلريف والصيف و تنخفض أثناء فصلي الشتاء والربيع.وجد أن 

 للرتبة pHس اهليدروجيين درجة األ.  2 .1 

صر تنحو ية على القاعدية اليت تكون غالبا مصدرها األمالح، إذ تدل القيم العال القاعديةهي قيمة قياسية حلموضة أو 
 30)األشكال . من خالل النتائج (Kovda et al., 1973) (9-5)قيم األس اهليدروجيين ألغلب الرتب الزراعة بني 

 تىل قاعدية، كما دلإاخلفيفة  قاعديةالرتبة لكل حمطة تراوحت ما بني املقاطع العرضية مجيع  تبني أن ترب (.42 إىل
 نسبة زايدة إىل ذلك يعزى رمبا ،الشطأو مركز السبخة  حنو هجتااإل مع الرتبة قلوية يف زايدة وجود على النتائج

وميكن مالحظة  .3CaCo (0720 ,Aliat;  ., 2016et al, 2017; Neffar Chenchouni)  الكالسيوم كربوانت
قليل من تذلك يف القيم املرتفعة يف نسبة املادة العضوية واليت تؤدي إىل تقليل قيم األس اهليدروجيين يف الرتبة ومن مث 

هذا يعود إىل القاعدية اخلفيفة و ومن انحية أخرى مجيع املقاطع العرضية األوىل متيل تربتها إىل  قاعدية هذه الرتب.
خنفاض نسبة امللوحة يف هذا املقطع ما يدل على وجود عالقة عكسية بني قيم األس اهليدروجيين وقيم امللوحة يف إ

اسة أخرى ة األس اهليدروجيين للرتبة السبخات والشطوط من دراسة إىل در الرتبة. ختتلف وتتفق بعض القيم يف درج
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اخ والشطوط اليت أقيمت يف خمتلف السبدراسات ال من بعض ،وخصائص الكيميائيةومقد الرتبة وذلك حسب املوقع 
 (.Chenchouni, 2017; Aliat et al., 2016; Neffar et al., 2016 Aliat, 2007)منها دراسة 

 املادة العضوية . 3 .1  

أن املعدل العام حملتوى الرتب املدروسة من املادة العضوية  (.42 إىل 30)أشارت نتائج التحليالت الكيميائية لألشكال 
عدل مبللموقع سبخة ابزر وشط البيضة وشط الفرعني على التوايل، و  (%0,28 ،%0,53، %0,75) قد تراوح بني 

بة من خالل نتائج حتليل الرت راوحت من فقرية جدا إىل متوسطة، و ن الرتبة تأي أ  %1,57ابلنسبة للمواقع الثالث 
من يضا أملادة العضوية من مقطع إىل آخر ومن حمطة إىل أخرى و حسب املقاطع العرضية فقد تبني وجود تباين يف ا

ارنة ابملقطع العرضي قرتفاع يف قيم نسبة املادة العضوية يف املقطع العرضي األول محيث تبني وجود إ سنة إىل أخرى،
لذا رمبا  ،ابلقرب من حقول الزراعيةأو الشط و  حافة السبخةيكون مع متاس بني ن هذه املقطع الثاين، ألالثالث و 
حيث وجد يف  بقااي خملفات احليواانتمن خالل حتلل النبااتت و رتفاع نسبة املادة العضوية يف هذا املقطع يرجع إ

تواجد على لتجمعات السكانية اليت تب خملفات وفضالت اليت تطرح من قبل ابعض احملطات من املواقع تقع قر 
ة من شط الفرعني احملطة الثالث( و النفاايت وىل من شط البيضة )مزبلة الردمجانيب السبخة و/ أو الشط مثل احملطة األ

خنفاض ، فيما يالحظ إيتةت املالصحي وبقااي احليواان مباشرة فيها مياه الصرف طة الثالثة لسبخة ابزر اليت تطرحاحملو 
 نعدامهطاء النبايت أو إلك يرجع لقلة الغذنة ابملقطع األول والثاين و يف قيم نسبة املادة العضوية عند املقطع الثالث مقار 

التحلل املواد  حياء الدقيقة املسؤولة عن عمليةالرتبة يؤثر على نسبة األ رتفاع امللوحةأيضا إليف بعض احملطات و 
؛ 2009املوسوي ورحيم، )ة و احليوانية مما ينعكس أثره على نسب املادة العضوية املتحللة و املضافة إىل الرتبة النباتي

تتناقص مع زايدة العمق الرتبة  إن املادة العضويةف (2009املوسوي ورحيم ) حسبو  (.2013حبيب، احلناوي و 
س منطقة الدراسة نذكر اليت أقيمت يف نف نتائجمع يبا تقر ة امللوحة. هذه النتائج تتفق أيضا تتناقص مع زايدة نسبو 

 إال أهنا ختتلف يف بعض القيم (Aliat et al., 2016; Aliat and Kaabache,2013; Aliat, 2007)منها دراسة 

حبيب، ؛ احلناوي و 2009املوسوي ورحيم، ) زمن أخذ العيناتوكذلك  ومقد الرتبة حسب موقع أخذ العينات
2013.) 

 3CaCo )الكلس( الكالسيوم ربوانتك.  4 .1 

 (3CaCo) كربوانت الكالسيوم  أن معدل العام حملتوى الرتب للمقاطع احملطات من (.42 إىل 30)يتضح من األشكال 
 العام عدلمبللموقع سبخة ابزر وشط البيضة وشط الفرعني على التوايل، و  (%6,36،%4,69، %6,92)تراوح بني قد 

 كربوانتعالية  إىل  كربوانت الكالسيوم  متوسطةأي أن الرتبة تراوحت من   %17,98ابلنسبة للمواقع الثالث 
حمتوى  باين يف فقد تبني وجود ت حمطة يف كل من خالل نتائج حتليل الرتبة حسب املقاطع العرضيةو ، الكالسيوم

د نسبة تزايحيث تبني  أيضا من سنة إىل أخرى،من مقطع إىل آخر ومن حمطة إىل أخرى و كربوانت الكالسيوم 
 ,Chenchouni ) ههذا يتفق مع ما وجدالث وتتناقص يف املقطع العرضي األول و الكلس يف املقطع العرضي الث

2017; Neffar et al., 2016).  
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 اجلبس.  5 .1 
بني  تراوحأن معدل العام حملتوى اجلبس للمقاطع احملطات من اجلبس قد  (.42 إىل 30)يتضح من خالل األشكال 

ابلنسبة  عامال مبعدليضة وشط الفرعني على التوايل، و للموقع سبخة ابزر و شط الب (6,20%،2,82%، 3,85%) 
الل من خعالية اجلبس و إىل اجلبس   متوسطةأي أن الرتبة تراوحت من   %12,88 خالل السنوات  للمواقع الثالث

اجلبس من مقطع إىل آخر  حمتوىين يف فقد تبني وجود تبايف كل موقع  نتائج حتليل الرتبة حسب املقاطع العرضية
يف  حيث تبني تزايد نسبة اجلبس يف املقطع العرضي األول وتتناقص أيضا من سنة إىل أخرى،ومن حمطة إىل أخرى و 

و أ املقطع العرضي الثالث قد يرجع ذلك إىل ترسبات نواتج السبخة أو الشط نتيجة بقااي الكائنات احلية مثل قواقع
 .(Chenchouni, 2017; Neffar et al., 2016)تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه . إىل عوامل أخرى

 مناقشة التنوع النبايت. 2

نه يؤثر بنوع الرتبة السائدة فإ رنه يتأثبدرجة أقل كما أ يرتبط الغطاء النبايت الطبيعي ابملناخ بشكل رئيسي وبنوع الرتبة
 خرى.على أنواع أ هاوبشكل كبري يف تكوين هذه الرتب وسيادة أنواع

نتشار بعض أنواع النبااتت قد مت دراسته من قبل العديد على تواجد ومنو وإ إن أتثري ملوحة الرتبة وبعض عناصرها
من الباحثني، كما أيضا تقرتب نتائج الدراسة احملصل عليها مع بعض النتائج دراسات أخرى حول عالقة الرتبة 

 ;Le Houérou et al., 1975; Adamou, 2006; Madani, 2008) امللحية وعناصرها ابلنبااتت منها

Boudjemaa, 2010 Aliat, 2016; Bouakkaz, 2017 ;Sadaoui-yahia Cherif et al., 2017) حيث أن ،
هذا التأثري جد متغري حسب النوع النبايت، بعض الباحثني وجد أن بعض النبااتت قد تتأقلم مع زايدة يف تدرج 

 ; Le Houérou, 1981,1986,1992,1993; Khabtane, 2010;Sidi-Ali, 2013)سة امللوحة منها درا

Bnsizerara, 2014.) ديها جمال لستطيع التأقلم مع ملوحة الرتبة و ن معظم النبااتت ال توبعض الباحثني وجد أ
  (.Kovda, 1973)معني لنمو يف األتربة 

 ختالف املكاين لألنواع النباتيةاإل.  1 .2 

األنواع النباتية من جمموعة إىل أخرى وعموما نالحظ زايدة ثراء األنواع على حافة السبخة أو أصناف اء خيتلف ثر 
خنفضت ة فقد إركز، ووفقا لنتائج الدراسجتهنا حنو املويقل أو ينعدم كلما إ أو ما يسمى جبسم السبخة احمليط ابلشط

خنفاض يف التغطية النباتية يف ولقد لوحظ إ (2017-2016)قيمة الغطاء النبايت مع زايدة ملوحة الرتبة ما بني سنة 
ختفاء إ، كما لوحظ خالل هذا املوسم شط البيضة وسبخة ابزر مما أدى إىل زايدة مساحة األراضي السبخة والشط

ة ملقارنزر ابالثالثة ملوقع سبخة ابيف  احملطة الثانية و   Typhaceae و Juncaceae أو قلة بعض النبااتت  من عائلة 
قاطع الدراسة كان واضحا بني امل  الذي تباين يف أنواع وأعداد النبااتت أيضا كما لوحظ  .ابلسنوات األوىل من الدراسة

ظهرت نتائج أأما من انحية السيادة  خنفاضا واضحا يف أشهر الصيف والشتاء.غطاء النبايت هلذه األنواع أظهر إوأن ال
    ,Caryophyllaceae,Chenopodiaceae )ها العائالت التالية سيادة أنواع النبااتت امللحية منالدراسة 
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Amaranthaceae ,Frankeniaceaea). واقع يف نفس املأخرى  نتائجإليه  تتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل
 .(Aliat et al., 2016; Aliat and Kaabach, 2013; Aliat, 2007) منها دراسة الدراسة

 تمناقشة نتائج حصر احلشرا. 3

هلذه دانية . جمموع اخلرجات امليملنطقة سطيفثالث مواقع رطبة ماحلة من منطقة اهلضاب العليا متت الدراسة يف 
، رتبة 12و  عائلة 87جنس و تتبع  139، تنتمي إىلاحلشرات صنف من (159) مسحت إبحصاءملواقع الثالث ا

يف حبرية  (Si Bachir, 1991)ها دراسة الذي أجراها مع العديد من الباحثني يف اجلزائر منشاهبة هذه النتائج أتت مت
 ; Boukli- Hacene, 2012) أيضا دراسة لـرتب و  10نوع من احلشرات تتوزع على  63أحصى البواقي الذيأم 

Rezougui, 2012) .عمل أما على مستوى العاملي جند أعمال منها (Timms, 2009a,b )حيث أحصى عن وجود 

 (Pinder et al., 2002)خرى لـ ويف دراسة أ سرتاليا.أ يفالداخلية  Esperance يف حبرية رتب 5 نوع ينتمي إىل 31

نوع من  23سرتاليا حيث أحصى حوايل جنوب أ wheatbeltيف منطقة  احملبة للملوحة املائية الالفقارايتحول 
 .رتب 4احلشرات تنتمي إىل 

  لألنواع احلشرات الدراسة الرتكيبية. 1 .3  

. احلشراتمن اجملموع الكلي لألنواع  %39,62 ئج الدراسة احلالية سيادة رتبة غمدايت األجنحة بنسبةأظهرت نتا
رجع ت واليت قد، املائيةو قد يرجع تنوع األنواع يف رتبة غمدايت األجنحة كوهنا أهنا تتأقلم يف مجيع البيئات األرضية 

لقد أشارت العديد من الدراسات حول سيادة و  .(Dajoz, 2006 ; Bouchard, 2004) إىل خصائصها املرفولوجية
تشري نتائج الدراسة هذا و  .(Boukli- Hacene, 2012 Matallah, 2016 ;) رتبة غمدايت األجنحة منها دراسة

 هذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة ( Chrysomelidae،Carabidaeاحلالية سيادة العائالت التالية )
يف  ختالفاتإكما أظهرت نتائج الدراسة وجود . (Benkhelil , 1991 ; Boukli- Hacene, 2012)دراسة منها

عدد اجد و يف النسب وتو  ختالفاتاإليف خمتلف حمطات دراستنا، هذه  احملبة للملوحة  تواجد أنواع احلشرات املائية
تتفق هذه النتائج  اء.طبيعة املوع و لبحث بيئيا أو قد ترجع إىل نا مواقعإىل تباين  ختالفاتاإلاألنواع قد ترجع إىل 

 (Pinder et al., 2002)مع بعض النتائج اليت توصل إليها 

 نيةوالزمنواع حسب التغريات املكانية وفرة األ. 2 .3 

 من حيث التغريات املكانية .1. 2 .3
يل لألنواع، ا قلثراء نوعا مأظهرت حيث ، الدراسةحلشرات يف مواقع صناف اخمتلف أثراء  أظهرت نتائج الدراسة

  وغناها ابلرتكيب النوعي حيث بلغ عدد األنواع اليت حصرت يف مجيع املواقع املدروسة وخالل اخلرجات امليدانية
منها ما أكثر، و  وبعضها مشرتك بني مجيع املواقع أو موقعني أو حمطتني أاألصناف هذه أن  و تبني، صنفا (159)

  Calomera) نسشط البيضة مثل جع العرضي الثالث والثاين فقط كموقع احد ويف املقطأقتصر وجودها على موقع و 

Aphis,)   جنس و(Utetheisa) ل من كرعني يف املقطعني العرضي األول والثاين، و قتصر يف موقع شط الفالذي أ
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 ,Delphastus, Hyperaspis, Scymnus, Mantis, Sphodromantis, Anthomyia ) األجناس التالية
Corixidae sp, Coreidae sp, Aelia, Graphosoma, Pararge, sp Anax , Odontura sp, 

Tettigoniidae sp)  من جهة أخرى األنواع اليت تعيش يف الرتبة املاحلة الرطبة أو األوساط ، سبخة ابزريف موقع
الفصول السنة مثل  خاللالبيئية املتغرية متحملة للملوحة أو الظروف ما و  مستقرة واثبتة نوعا كانتاملائية املاحلة  

 ,*Anthicus *, Amara *, Bembidion *, Calomera *, Nebria *, Bledius *, Ocypus) التالية األصناف
Aphaenogaster , Cataglyphis  ,Messor). خرى مثالائج مع ما توصل إليه الدراسات األتوافقت هذه النت 

(Jaskula et al., 2019 ; Jacquemin, 2001; Jacquemin et al., 2002; Pupedis, 1997; 

Denno,1977 )األوساط  تنوع احلشرات يف هذهبحريات املاحلة يف تركيا حول ليف اجريت اليت أ خرىودراسات أ
 Şekeroğlu and Aydin 2002; Aydin et al., 2005, 2006; Aydin, 2006, 2011; Aydin) منها دراسة

and Kazak, 2010 ).    
  يث التغريات الزمنيةمن ح. 2. 2. 3 

تفاء خثالث، حيث وجدت تغريات يف ظهور وإال مواقع الدراسةأظهرت نتائج من خالل دراسة تنوع احلشرات يف 
ن شهر إىل آخر ومن فصل إىل آخر و كذلك من سنة إىل أخرى، ومن خالل النتائج احلشرات مخمتلف أصناف 

منتصف ماي و فريل، )أ عيفرتة الرب خالل وفرة عددية معتربةب اتأنواع احلشر  أصناف ن ظهوراحملصل عليها تبني أ
كان أيضا   هذا الظهور ،لنشاطها ومنوها إلكمال دورات حياهتا قد يعود إىل توفر درجات احلرارة املالئمة( جوانشهر 

أما  ،بة الرتبةو وجود الرطوبة املناسبة سواء الرطوبة اجلوية أو رط ابإلضافة إىل متزامن مع منو وكثافة الغطاء النبايت
أو إرتفاعها  ةدرجات احلرار  خنفاضإيعود إىل الظروف املناخية نتيجة  رمبافرتة الشتاء والصيف  خالل خنفاضهاإ

عض أنواع احلشرات ، أو قد تعود إىل بوابلتايل تدخل معظم أو غالبية احلشرات يف السبات الصيفي والسبات الشتوي
النمو، أو إىل عوامل غري حية أخرى. تتوافق هذه النتائج مع بعض نتائج مرحلة  يف موجودة يف الطور الريقي أو

 .(Ruffoni, 2012; Diomandé et al., 2009; Timms and Watts, 1987; Denno, 1977) منهاالدراسات 

لنمليات وبعض مثل عائلة ا ستثناءات لبعض أنواع احلشرات تكون متواجد بوفرة خالل فصل الصيفإال أنه يوجد إ
على  .(Timms, 1993, 2009a,b,  2018) وهذا ما يتفق مع و بعض أنواع من غمدايت األجنحة اجلرادنواع من أ

  .األنواع من الناحية اإلقليميةيف بعض أصناف  ختالفاتإالرغم من 

ت الل سنواالشط خيد من أنواع احلشرات من السبخة و ختفاء العدإخنفاض و هناك إتبني أن دراسنا من خالل نتائج 
 ة لرتبةالتابع األصنافاحلشرات مثل  أصناف ختفاء كثري منحيث لوحظ إ 2017الدراسة األربعة خاصة خالل سنة 

Odonata  األجنحة مثلة لرتبة غمدايت التابع األصنافو Cantharidae, Cassida, Hyperaspis, Curculionidae 

sp, Dermestidae sp, Agriotes sordidus, Anthomyia sp, Chlorops sp, Tlephusa cincinna, Graphosoma 

italicum, Eurygaster maura, Aphis fabae, Pararge aegeria, Pamphagus caprai . وهذا يعود رمبا إىل
نكماش السبخة للماء نتيجة التبخر مما أدى إىل اجلفاف وظهور طبقة من وإ 2017رتفاع درجة احلرارة خالل سنة إ
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 ، ملوحة الرتبةرتفاع يفإ وجفاف الرتبة يف شط البيضة، مما أدىوشط الفرعني بخة ابزر يف سمثل ما حدث امللح 
ختفاء األنواع إ نعدامه يف بعض احملطات وهذا ما أدى إىليف كثافة الغطاء النبايت وإ خنفاضإقد تكون السبب يف 

تتفق  لرتبة.املعتمدة على رطوبة ااحملصورة وابألخص األنواع احلساسة غري حمتملة للملوحة الشديدة وبعض األنواع 
اليت أجراها يف  (Williams et al., 1988)نتائج أخرى منها دراسة  معختفاء بعض احلشرات نتائج الدراسة حول إ

  .الواقعة يف أسرتاليا Torrensحبرية 

 الوفرة والتنوع. 3 .3 

األول  اسة، كانت أكثر يف املقطع العرضياحلشرات طوال فرتة الدر عدد أنواع واألجناس من خالل النتائج تبني أن 
للمقطع  لنسبةاب املقطع العرضي الثالثاألنواع يف  أما قلةوقع الدراسي يليها املقطع الثاين، مكل يف كل حمطة من  

عدد  ن حيثممن شط الفرعني حيث كان املقطع الثالث والثاين أكثر تنوعا  األوىلستثناء احملطة إب العرضي األول
يعزى  وىل يف مجيع احملطات ميكن أنواألجناس يف املقاطع العرضية األنواع أعداد األ رتفاعإن إألجناس. وا األنواع

 مناسب بايتنإىل طبيعة الرتبة املائلة إىل امللوحة قليال ووجود نسبة معتربة من املواد العضوية إىل جانب وجود غطاء 
ملقطع العرضي أما قلة التنوع يف ا ،حلقول )زراعة احلبوب(والشط واليت تكون متصلة ابملزارع وا على حافة السبخة

نسبة اجلبس وكربوانت  رتفاعالشط وكذلك إابجتاه مركز السبخة و يرجع إىل ملوحة الرتبة اليت تزداد تركزها  قدالثالث 
ه مثل شط الفرعني دامنعأو إالكالسيوم هذا أدى إىل قلة الغطاء النبايت وظهور بعض األنواع النباتية املتحملة للملوحة 

لة يف الصرف نفاايت واملمثمن مصدر الأو قد يرجع إىل قرب بعض احملطات  ،واحملطة الثالثة من موقع شط البيضة
شط الفرعني و كما هو احلال يف احملطة األوىل ابلنسبة للشط البيضة وحمطة ردم النفاايت وحمطة تصفية املياه  الصحي 
 زر.ابلنسبة لسبخة اب الثانيةواحملطة 

 التواجد والسيادة. 4 .3 

 (Bledius)الية التاحلشرات أصناف لتواجد وسيادة األنواع خالل فرتة الدراسة لكل من  أظهرت نتائج الدراسة احلالية
 , Formicidae (Aphaenogaster sp ,Camponotus spومن عائلة النمليات من عائلة غمدايت األجنحة 

Messor barbarus  , Cataglyphis bicolor)  قاطع غالبية امل إىل درجة الثباتية يف توصل ةعالي تاتكرار ذات
حمل أو ت عالية الترااحلش األصنافواليت تعترب من  ألصنافقد يعود هذا التواجد هلذه ا .الدراسة للمحطات

يف بعض  احملطات وخاصة املقطع العرضي الثالث أو الثاينتتواجد يف مجيع متكيفة أو متساحمة للظروف البيئية و 
األصناف ه تواجد هذإن حالة و  ،أو الظهور ن التواجدم %100 إىل % 77 شكلت ذإ تمر ودائمبشكل مساحملطات و 
واع غري ننواع األخرى مما ينتج عن هجرة األالتنافس مع األمن خر حيدث حالة اآل احليواينمع اجملتمع أو األنواع 

 على اجملتمع احلشري، كما الشيءرمبا ينطبق نفس  .(UNEP, 2007 ; SCBD, 2018)املتحملة أو قلة أعدادها 
 بيئة يف نواع املتواجدةنسب ابقي األ تقلل منأن سيادة أنواع القليلة من احليواانت  أشارت العديد من الدراسات

افق مع ترت  ضعيفةوع ن قيم التنإىل أ ترجعرمبا أو (، املقطع العرضي الثالث) حالة دراستنا يفمعينة وهذا ما حيصل يف 
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ام أو نعدإمثل  اليت رمبا تتغري بواسطة عوامل أخرى مثل التلوث أو الظروف البيئية الصعبةاملستقر و غري النظام البيئي 
. (Mouhoubi et al., 2018)ه تفق مع ما وجدتت قلة املواد العضوية.رتفاع ملوحة الرتبة و قلة الغطاء النبايت وكذلك إ

ل إليه تناسب مع ما توصBledius جناس التابعة لـ وكل من األ  Formicidaeعائلة ل التابعةاألنواع كل   تسجيل إن
ائلة وكذلك األنواع التابعة لع اليت سجلت تكرار عايل هلذه األنواع يف بيئة املاحلة.دراسات أخرى سابقة و 

Cicindelidae عمال منهابعض األ أشارت إليهما  وهذا (Aydin et al., 2005, 2006; ; Aydin, 2006, 2011) 
  واملتوافقة مع دراستنا.

 ؤشرات البيئيةامل. 5 .3 

النوعي  والثراءي مستوى التنوع البيولوج ختبارإو الرايضية لتشخيص  على الصيغ البيئيةمؤشرات على  عتمادإمت 
مستوايت  عذات تنوع بيولوجي جبمي مبحطاهتا ومقاطعها الدراسةمواقع الدراسة هبدف إثبات أن مواقع لألنواع يف 

 توازن. والبيولوجية ويف حالةمؤشراته البيئية 

مؤشر مسبسون للتنوع اإليكولوجي  ،Simpson (D) أو ما يعرف مبؤشراهليمنة  بينت قيم مؤشرات البيئية منها مؤشر
(1- D) Simpson ، التنوع مؤشرSchannon-Weaver ('H) ،مؤشر التوازن (E) Equitability  مؤشر التشابه لـ و

Jaccard  من قيم ضعيف و  الدراسة حمطات يف مجيع ملعتمدة حسب دراستنا أهنا تقع تقريبا ضمن جماالت متقاربةا
 Kalyoncu and) مع بعض الدراسات منها دراسةدراستنا  نتائجقيم تقريبا حسب بعض . تتفق إىل قيم جيدة

Zeybek, 2011; Girgin, 2010).  

 للهيمنة Simpson (D)مؤشر . 1. 5 .3 

للتنوع اإليكولوجي  Simpsonأما قيم مؤشر  (0,176 – 1)بني ما  Simpson (ED)  لألنواع اهليمنة اوح مؤشرتر 
(1-D) اهليمنة  كد قيمة مؤشرتؤ فقد جاء ل (0,823 – 0) تراوحت ما بني اليت(D) Simpson ،تدل القيم  حيث(D) 

، من كل حمطة وضمن املواقع (T3) العرضي الثالث املقطع وخاصة يفثراء نوعي لألنواع قلة  على 0,5 عن تفوقاليت و 
قريبة من و  كون القيم عالية  وبصورة جيدةوجود تنوع بيولوجي لألنواع تدل على  0,5تقل عن واليت  (D)أما القيم 

يدل على أن التنوع يقرتب من وهذا ما  Simpson (oD)داخل الرتب احلشرية  تنوع األنواع يوجد، كما (0)الصفر 
املناسبة األنواع النبااتت تنوع يف إىل وجود  (T2والثاين ) (T1)يف املقطعني األول  ة. قد يعود ثراء األنواعالالهناي
أو  .أو إىل عوامل حية أو غري حية أخرى احلرارة املناسبة للنشاط احلشرات وتوفر درجاتكذلك و  العضوية واملواد

 .املتحملة للملوحةة األرضي قد تعود إىل نوعية الرتبة لبعض أنواع احلشرات

 Schannon-Weaver ('H) عمؤشر التنو . 2. 5 .3 

على مستوى حسب دراسة التنوع هذا و  Schannon-Weaver ('H)لـ  تشري نتائج دراستنا إىل أن مؤشر التنوع
ل الرتب اخأيضا تنوع األنواع دالدراسة و  فرتة تنوع األنواع خالل أشهرو ضمن املواقع  احملطات املقاطع بنياألنواع 
/ بت 2,99- /النوعبت 0) يعترب هذا التنوع ضعيف جدا إىل متوسط حيث تراوحت قيم التنوع ما بني ،احلشرية
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للموقعني شط  ع احملطاتجلمي (T3)(، وفق املعطيات اإلحصائية ملؤشر التنوع فإن املقطع العرضي الثالث النوع
كانت أقل من   2018و  2017وقع سبخة ابزر لسنيت شط الفرعني مع املقطع الثالث للمحطة الثانية ملالبيضة و 
، إذ تنوعسنوية يف قيم مؤشر الصلية و فائج الدراسة وجود تغريات شهرية و أظهرت نت ، كما( / النوعبت1)الواحد 

ع كما املواق بني ( بني خمتلف املقاطع لكل حمطة ضمن املوقع أو/النوعبت1,99 - /النوعبت0) تراوحت القيم بني
ف، قد يعود أواخر اخلرييف أشهر الشتاء و  خنفاضهاإاية الصيف و بدد قيم عالية خالل أشهر الربيع و و يالحظ وج

و قد يعزى عدم أ القيم املنخفضة ملؤشر التنوع إىل عدم توفر الظروف البيئية املناسبة مثل الغطاء النبايت نوع الرتبة،
 رتفعت درجات احلرارة بدرجتنيحيث إ  2017ل سنة اليت مل تكن متوقعة خالالظروف البيئية اليت ظهرت و  ستقرارإ

اء ختفمر الذي أدى إىل إجفاف سبخة ابزر وشط البيضة، األ دى إىلمقارنة ابلسنوات األخرى هذا ما أْم(  2)
لوحظت يف ابقي  اليتتوسط العام املعروف عنه نظراي و املقاربة ملات، أما القيم التنوع املتوسطة و معظم أنواع احلشر 

 النظاميو وعا ما نقد تعود إىل أن هذا التنوع يتوافق مع النظام البيئي املستقر خالل األشهر السنة طع العرضية و املقا
 واليت رمبا تعود إىل عوامل بيئية أخرى. يف هذين املقطعني

 Equitability (E)مؤشر التوازن أو التكافؤ . 3. 5 .3 

احملطات واملقاطع  )للمواقع،بني اجلرد العام توزيع نسب احلشرات يعكس قيمة الوفرة النسبية مبعىن أن  هذا املؤشر
متباينة بصورة  بدويف كل حمطة حيث تاملقاطع العرضية  ما بني أيضاو احملطات  ما بنياجلرد ما بني املواقع و العرضية( و 

ألنواع ل (0,99- 0) عكسته القيم اليت تراوحت ما بني هذا ماو  أخرىمتقاربة ومتساوية يف حمطات يف بعض احملطات و 
 .داخل الرتب احلشرية

إىل  2014 خالل أشهر السنة املمتدة من نوفمرب (1-0)نتائج الدراسة احلالية أن مؤشر التوازن تراوح ما بني أظهرت 
املقاطع العرضية الثالث لكل حمطة من حمطات املواقع الثالث وكذلك ما بني أشهر  ذلك ما بنيو  2018أكتوبر  غاية

احملطات،   املقاطع يف نفس احملطة أو ما بني ختالف هذا التوازن ما بنياسة لكل مقطع عرضي، إذ نالحظ إلدر سنة ا
اء املقطع ستثنإب كما نالحظ أن املقطع العرضي األول والثاين من كل حمطة كانت متجانسة طوال فرتة الدراسة

ؤشر التوازن. ضي الثالث من كل حمطة فتباين فيه مالعرضي األول للمحطة األوىل الثانية لسبخة ابزر، أما املقطع العر 
ة األشهر السنة نالحظ كل احملطات مبقاطعها العرضية الثالث كانت متقاربة ومتجانس فيما خيص مؤشر التوازن ما بني

، أما بقية 2018إىل غاية أكتوبر  2018ومارس  2015إىل غاية جوان  2015وهذا ما لوحظ خالل شهر مارس 
 خنفاض يفختالف وإاملؤشر. إن إهذا ختلفت يف قيم فقد إ 2018إىل غاية فيفري  2015ر جويلية األشهر من شه

فإن هذا املؤشر يعكس السيادة العددية الواضحة لألنواع معينة سواء عدد أفراد النوع  0,5قيم املؤشر اليت ال تزيد عن 
بعض من و  (Formicidae)النمليات  الواحد أو عدد األنواع حسب عدد العائالت أو الرتب وخصوصا عائلة

، اليت تتميز ابلسيادة الفردية للنوع الواحد أما التجانس يف مؤشر التوازن الذي عائلة غمدايت األجنحةأصناف من 
والقيم العالية يف املقطع األول والثاين يدل على عدم وجود ضغوط بيئية على األنواع احلشرية يف  0,5جتاوز عن قيمة 
 ، أما جتانس املواقع مبحطاتهيادة أنواع على حساب أنواع أخرىقد يعود إىل عدم وجود سأو  هذين املقاطعني
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قد يرجع إىل تقارب أعداد األنواع  2018وسنة  2015ومقاطعه خالل فصل الربيع وبداية فصل الصيف من سنة 
د يرجع ف يف بقية األشهر قالختاحملصورة خالل هذه األشهر أما اإلضمن الرتب احلشرية أو األفراد ضمن األنواع 

عظم احلشرات املناسبة أو دخول م ةتوفر الظروف البيئي نواع ضمن الرتب احلشرية نتيجة عدمختفاء معظم األإىل إ
 .(Chenchouni et al., 2015)و هذا ما يتوافق مع ما وجده  يف سبات شتوي أو صيفي

 مؤشر التشابه. 4. 5 .3 

 أي بني املقاطع الزمينيف الظهور حسب التواجد املكاين و   نسبة التشابه لألنواعوجد يف دراستنا احلالية أن أكرب 
لشط ول حملطة الثانية املقطع العرضي األبني  %100 إىل %89,80 واليت بلغت الدراسة ومواقعالعرضية وحمطات 

 الثالثةطة عرضي األول حملع البينما كان أقل تشابه بني املقط لفرعنيلشط ا األوىلوبني املقطع األول للمحطة  الفرعني
خصائص يف ىل تشابه إ التشابهيرجع هذا قد ، لشط الفرعني األوىلبني املقطع العرضي الثالث حملطة لسبخة ابزر و 

به بدأ ابالخنفاض التشا ومن الواضح أن املقاطع العرضية ضمن/أو ما بني كثافتهالرتبة وأيضا إىل طبيعة الغطاء النبايت و 
د احلشرات كانت جفنسبة التشابه الكبرية لتوا ،جتهنا إىل مركزهاإو بتعدان عن حافة السبخة أو الشط إ التدرجيي كلما

(، ابلنسبة T3) الثالثو  (T1)ول املقطعني األ بني التشابه بنسب مقارنة (T2)الثاين و  (T1) ولبني املقطعني األ
واع يف واجد أو تشابه األنتقد يفسر  .شط البيضةر و  املواقع كانت بني سبخة ابز لتشابه األنواع بني احملطات أو بني

 ليهتوصل إت هذه النتائج تقريبا ما قتواف .أو متشابه بيئيا جغرافيا متقاربة مناطقتكون  قدهذه احملطات أو املوقعني 
(., 2016and alMatallah ).   
 التحليل اإلحصائي. 5. 5 .3 
   ACP   ابملركبات األساسية نتائج حتليل .أ 

الذي ميثل مربع معامل  COS2R=2سب معامل التحديد ( حي4201 ) يوسف و أخرون و   1988(  Dervinحسب )
ة مرتبطة مع احملور انت الصف، حبيث كلما كانت قيمة هذا املعامل مرتفعة كواحملوربني املتغريات خصائص  رتباطاإل

 ، هذا يدل على وجود نوع منب من الواحدجيد على هذا احملور، أي يكون معامل التحديد قري التمثيلويكون 
 . فراددروس بني خمتلف اجملتمعات أو األالتجانس ابلنسبة للمتغري امل

سليب قوي بني امللوحة واملادة العضوية  رتباطبوجود عالقة إ ACPبينت نتائج التحليل اإلحصائي مبركباته األساسية 
اجلبس رمبا يعود السبب و  ملوحةبني كل  قوي ايبإجيوعالقة إرتباط ودرجة األ اهليدروجيين بني املادة العضوية واجلبس 

امللوحة قد تؤثر على نشاط البكرتاي املسؤولة عن حتلل املادة العضوية أو قد يرجع إىل إنعدام الغطاء  ذلك إىل أن
سبة املادة العضوية. نيف الرتبة أي كلما زاد امللوحة واجلبس كلما قلت املواد العضوية النبايت وابلتايل تنخفض كمية 

يف املتحلل ي كمية الكربون العضو   كربوانت الكالسيوم قد ترجع إىل أنأما اإلرتباط الضعيف بني املادة العضوية و 
ملادة كمية كربوانت الكالسيوم إذ أن اباشرة بني كمية املادة العضوية و الرتبة أي أن هناك عالقة مباشرة أو غري م

 من حتلل بقااي الناتجزايدة كمية كربوانت الكالسيوم و مما يؤدي إىل  2OC زايدة ب يفالعضوية املتحللة اليت تسب
 .(Chenchouni et al., 2015)تتفق هذه النتائج مع نتائج  النبااتت واحليواانت
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 AFCالعاملي للتناسب  نتائج حتليل .ب

حسب  ،يف عدد من الظواهر املختلفة ؤثرةهبدف الكشف عن العوامل املشرتكة امل (AFC)ستعملنا التحليل العاملي إ
(Dervin  ) 1988  حدقريبة من الصفر أكثر من الوايف هذا التحليل  ة القيم مميز تكون ( 2013 ) يوسف و أخرون و ،

يتم حساب ما ك  اجلذر الرتبيعي للقيم املميزة كمؤشر للتباين. ستخدامإيف حالة ما إذا كانت اجملاميع متباينة يتم 
ما كانت ر، إذ كل( واحملو بني املتغريات )العوامل البيئية رتباطالذي ميثل مربع معامل اإل     COS2R=2  معامل التحديد

ثيل مذلك إىل أن التوزيع أو الت يشريرتباط هذه الصفة مع احملور، و دلت على قوة إكلما   ،قيمة هذا املعامل مرتفعة
ود ، وهذا يدل على وجامل التحديد قريبة من الواحدة معأو التواجد يكون جيدا على هذا احملور، أي تكون قيم

 .األنواعأو  نوع من التجانس ابلنسبة للمتغري املدروس بني خمتلف املواقع أو األفراد
احملاور أو  رتباطية يف عدد مناملتغريات تبعا لعدد عالقاهتا اإلكشف أعداد كبرية من ت Dervin  ( 1988) وحسب 
علنا نبحث عن جيأو حىت على مستوى املقاطع العرضية أو الطولية  احملطاتأو  ابملواقع إن التعريفلذا ف . العوامل

تمثلة يف نوع امل السبب الذي جعل النقاط تتوضع ابلشكل الذي هي عليه نقاط األنواع ونقاط العوامل البيئية
قة بعدة عوامل طات أيضا متعل، لكن هذه االرتباالنبااتت وكثافتها ودرجة احلرارة .... أو إىل خصائص ونوع الرتبة

 بيئية أخرى وهلذا دائما يف الدراسة تكون غري واضحة يف بعض األحيان.
أو عدم تواجد ومقارنتها بتواجد  ،(AFC) ستنادا إىل التحليل العاملي للتناسبوإمن خالل النتائج احملصل عليها 

شط الفرعني لثالث سبخة ابزر وشط البيضة و بني خمتلف املقاطع العرضية واحملطات يف املواقع ا احلشراتأصناف 
عرضي  طعووفق اخلصائص كل مقنتشار األنواع ن خالل توزع وإومطبيعة الغطاء النبايت وخصائص الرتبة حسب 

سهمت برسم احملاور الثالث ابلقيم السالبة وابلقيم املوجبة، تبني أن بعض األنواع اليت سامهت يف واألنواع اليت أ
، كانت من احلشرات اليت (3، 1) و (3، 2) ،( 2، 1) الثالثيت تقع يف اجلانب السليب للمحاور تشكل احملاور وال

،  Amara lunicollis, (CO58 )**Bledius tricornis **( CO8) تعيش يف األوساط الرطبة )تربة( مثل 
Corixidae sp, (OD1 )*Anax  sp  , ( OD2 )*( HE4 ) بعض األصناف األوساط املائية قليلة امللوحة مثلو 

*Sympetrum vulgatum, ( OD3 )*Sympetrum sp, (4OD )*Coenagrion sp1, (5OD )*Coenagrion 

sp2 ، (CO10 )*Bembidion sp2 .اين رمبا ثحيث تبني أن هذه األصناف تواجدت غالبيتها يف املقطع العرضي ال
لرتبة لتواجد هذه األصناف خاصة املاء أو ا سبمنا طع العرضي الثايناملقن بعض احملطات يكون فيها يعود إىل أ

 .(Chenchouni et al., 2015)وهذا ما يتفق مع ما وجده  .الرطبة
 Ichneumonidae sp, Malachiusنذكر منها  األصنافبعض ايب للمحاور الثالث فقد متثلت يف أما اجلانب اإلجي

bipustulatus, Malachius rubidus, Bubas bison, Tropinota hirta, Tropinota 

squalida,Heliotaurus ruficollis, Graptostethus sp, Campyloneura virgula, Pachybrachius 

luridus   جود الشروط املناسبة و رمبا يعود إىل جلل احملطات  ثاينالاألول أو  تواجدت غالبيتها يف املقطع العرضيواليت
 .(Chenchouni et al., 2015) الرتبة كقلة امللوحةخصائص جد هذه األصناف كتنوع النبااتت و لتوا
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 لرتبةالكيميائية  خصائصوالنبااتت مع احلشرات ملختلف أصناف قمنا بدراسة التنوع البيولوجي يف هذه األطروحة 
اهلضاب العليا  ( يف منطقةسبخة ابزر وشط البيضة وشط الفرعني) امواقع منهلثالث  الرطب البيئي يف املركب
أن ترهبا متيل من  الكيميائية تبنيمن خالل نتائج دراستنا هلذه املواقع من انحية حتليل خصائص الرتبة  لسطيف.

ة احلموضة درج الشط. أما فيما خيص جتهنا إىل مركز السبخة أوتتزايد كلما إ كما أهنا  ماحلة إىل شديدة امللوحة،
يل أما من خالل التحل من موقع إىل آخر ومن حمطة إىل أخرى. ختتلف واملادة العضوية وكذلك اجلبس والكلس

ي مع اجلبس رتباط إجيايب قو أن ملوحة الرتبة ترتبط إتبني رتباط ومصفوفة اإل ACPاإلحصائي ابملركبات األساسية 
 وعالقة ارتباط سليب مع املادة العضوية.

أصناف  فتائج احلصر ملختلن صفرتأفقد يف هذا املركب دراسة ملواقع الالعام  النبايتالتنوع فيما خيص نتائج التحليل 
أكثر العائالت أظهرت نتائج الدراسة أن  عائلة. 33جنس و 91نبايت ينتمي إىلصنف  121 النبااتت عن وجود

 جمموعمن  %20,88بنسبة حيث مثلت حيث عدد األجناس واألنواع من  Asteraceaeمتثيال كانت لعائلة املركبة 
من خالل و  ،رعنيفشط التليه سبخة ابزر و  نوع 77أما أكثر وفرة للنبااتت كان يف موقع شط البيضة بـ ، األنواع

تشخيص امليداين تبني أن كثافة الغطاء النبايت خيتلف من موقع آلخر ومن حمطة ألخرى من نفس املوقع وكذلك من 
لدراسة اقع اعرضي الثالث ملعظم حمطات مو أن املقطع ال ، ومن خالل التحليل تبني لنفس احملطة رمقطع عرضي آلخ

احملطات  أن النبااتت املتحملة للملوحة تستوطن املقطع العرضي الثاين يف جلكما تبني ينعدم فيه الغطاء النبايت،  
 Therophytesكشفت نتائج الدراسة أن تنوع األنواع حسب النمط البيولوجي كانت للنبااتت احلولية   الدراسة.

 .%55,37بنسبة 

 صنف من احلشرات 159 وحصر جردمت  الرطب املاحل فقد يالبيئيف املركب فيما خيص تنوع أصناف احلشرات  
مية نتائج الدراسة الكمن خالل التحليل اإلحصائي العام فقد أظهرت  .رتبة 12عائلة و 85جنس و 139موزعة على 

ومن  أخر إىل موقعمن  ختلفتاألنواع إواألجناس و نسب أعداد العائالت  احلشرات أنأصناف ملختلف والنوعية 
واألجناس ت العائال أصناف كل من يف نسب ختالفاتإوجود ، حيث تبني حمطة إىل أخرى ومن مقطع عرضي آلخر

نتائج من خالل ، و يف نفس العائالت / أو ضمن الرتب احلشرية كما تباينت عدد وتواجد األنواعنفس الرتبة  يف
أكثر  ع سبخة ابزرموق وكشفت أن املواقع املدروسة،يف مجيع  صناف أنواع احلشراتألوجود ثراء نوعي تبني  تنادراس
واألجناس جملموع الكلي لكل من األنواع من ا 85، 135، 154إذ بلغت  األصناف،حيث عدد  وتنوعا منثراء 

أصناف الرتب  تلفأظهرت نتائج ثراء النوعي والكمي ملخ ، كمامقارنة ابملوقعني األخرين التوايل والعائالت على
وصلت اليت و واألجناس واألنواع أكرب رتبة من حيث عدد العائالت  تمثلحيث رتبة غمدايت األجنحة، إىل  ترجع
احلشرات  أصناف أن تنبالنتائج احملصل عليها  خالل من .املدروسة موع الكلي لألنواعاجملمن  %40 حوايل تهانسب

 Aphaenogaster sp , Camponotus sp , Messor barbarus)ة األجنحمن عائلة غمدايت  (Bledius)التالية 

, Cataglyphis bicolor)  النمليات ومن عائلةFormicidae عالية وصلت إىل درجة الثباتية يف  تذات تكرارا
ن األنواع أمن حيث تواجد األنواع فقد أظهرت نتائج الدراسة  حمطات الدراسة.يف معظم  العرضية غالبية املقاطع
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املاحلة جدا تواجدت يف األوساط  Bledius  جنسو   Formicidae ,Cicindelidae ابعة للعائالت التاليةالت
  بتكرارات عالية.و 

 كان  جوان شهرو  فصل الربيع شهرأ أننتائج احملصل عليها من خالل التغريات الشهرية يف وفرة األنواع، ال أظهرت
 .ألنواعا مجيع تفاءخإ (ديسمرب وجانفي)عتربت أشهر فصل الشتاء وأ، تناخالل فرتة دراس وظهورا لألنواعثراء  أكثر

 ختفاءإ/أو بفرتة ظهور و ةمرتبطأصناف احلشرات خمتلف ختفاء إ/أو فرتة ظهور ونتائج الدراسة أن كما بينت 
خصائص طبيعة و  وأيضا حسب...( السبخة أو الشطجفاف  )احلرارة الرطوبةمناخية  وإىل عوامل الغطاء النبايت

 ونشاطها.دورات حياهتا  الرتبة إبضافة إىل
 ،Simpson (D)مؤشر  هيأهم املؤشرات و  ختريتأفقد املستعملة  واملؤشرات البيولوجيةابلنسبة للمؤشرات البيئية 

، هذه املؤشرات Jaccardمؤشر تشابه و  Equitability (E)، مؤشر التوازن Schannon-Weaver (H)' التنوع مؤشر
التغريات الزمنية  حسب، الدراسة مواقعيف جمتمع أصناف احلشرات  وبنية الة التنوع البيولوجيتعطينا فكرة عن ح

  فإن:
   ابلنسبة ملؤشرSimpson   الهناية  يكون فعدد األنواع (0) من الصفر املؤشر هذاكلما إقرتب أو اهليمنة حيث

 .0,83 - 0بني  راوح ماذا املؤشر ته بينت نتائج الدراسة أن كلما زادت عدد األنواع يف بيئة معينة،  أي يقل
   أما مؤشر التنوعSchannon-Weaver'(H)،   بينت  ،ستقرارإفاألنواع يف حالة  (1)كلما كان أكرب من الواحد

 بت/ النوع. 1,98-0نتائج الدراسة أن هذا املؤشر قد تراوح ما بني 
   ية متساو  ومجيع األنواعبيئة يف حالة توازن فهذه ال (1)الواحد  قرتب منوأ 0,5أما مؤشر التوازن كلما زاد عن

  .0,99-0زن تراوح ما بني ابينت نتائج الدراسة أن مؤشر التو  عدد األنواع. ومتقاربة يف
 املؤشرات البيئية حسب التغريات الزمنية واملكانية أهنا تنخفض نوعا ما يف املقطع الثالث يف جل  بينت نتائج

    .مواقع الدراسة
ومقاطع العرضية  نسبة التشابه بني احملطات أن Jaccard لـ مؤشر تشابه ستعمالإباحملصل عليها النتائج  تأظهر 

ثر تشاهبا ملعرفة املميزات أو اخلصائص أو العوامل األكأيضا و من حيث تواجد األنواع املشرتكة بينها  للمواقع املدروسة
وبني املقطع  شط الفرعنيلول حملطة الثانية لعرضي األاملقطع ابني كان بني احملطات، تشري النتائج أن نسبة التشابه  

 خنفاض التدرجيي كلما إبتعدانالتشابه بدأ ابال ،حيث أظهر أن هذا  %89,80 بـ الفرعنيلشط  األوىلاألول للمحطة 
 لجتهنا إىل مركزها، فنسبة التشابه الكبرية لتواجد احلشرات كانت بني املقطعني األو عن حافة السبخة أو الشط وإ

(T1)  والثاين(T2) املقطعني األول  بني التشابه بنسب مقارنة(T1) والثالث (T3.)  نسبة من خالل النتائج تبني أن
غريت الشهرية فقد حسب تاألنواع بني احملطات أو بني املواقع كانت بني سبخة ابزر وشط البيضة. أصناف تشابه 

 شهر ماي.و بني أشهر كانت بني شهر جوان  شراتحلاأصناف ظهور  التشابه يفنتائج أن أعلى نسبة أشارت 
 معاجلة املعطيات اإلحصائية بطريقة التحليل العاملي للتناسب واليت أظهرت وجود ثالث جماميع من من خالل

 بــ تحسب احملاور الثالث األوىل اليت فسر  مقطع عرضي 27و حمطات (9)تسعتتوزع على  احلشرات أصناف



  خامتة وتوصيات                                                

127 
 

طاء غعامل ال ،)الرتبة( الرطوبةعامل  التالية:العوامل البيئية  والذي يفسرفسر الكلي التباين امل قيمة من 47,03%
 .خصائص الرتبةوعامل النبايت 
  اخية كدرجة احلرارة العوامل املن تبني أتثرياملؤشرات البيئية وإيكولوجية ومؤشرات التشابه نتائج من خالل

تكوين وبنية جود و و  مللوحة واملادة العضوية علىرتبة كتدرج االكيميائية لل مع خصائص اء النبايت وكثافتهوالغط
  .يف مواقع الدراسة اجملتمع احلشري

 ملنطقة الرطب الرتبة يف مركب بيئيصائص للحشرات والنبااتت وعالقتها خبمن خالل دراسة التنوع البيولوجي  
 ة وشط الفرعنييف سبخة ابزر وشط البيضماحلة واملتمثلة  اطق رطبةعن من وهي عبارةمبنطقة سطيف اهلضاب العليا 

 احملافظة عليه ومن التوصيات اليت نقرتحها: لذا جيب معتربتنوع بيولوجي  واليت بيها
  وكذلك  ية معمقةوبيئتصنيفية  وإجراء دراسةديدة اجل احلشراتالنبااتت و  خمتلف أصنافوجرد متابعة الدراسة

ملختلف غريات احلاصلة احلالية ملعرفة الت ومقارنتها ابلنتائجالدراسة  سطوالكيميائية لو الفيزايئية  أتثري العواملمدى 
 .ا املركب البيئي الرطب املاحلهذ يفالنبااتت و احلشرات  أصناف

 يواانت الفقارية احليواين سواء التنوع احل نوصي إبجراء دراسات بيولوجية معمقة أكثر حول دراسة التنوع البيولوجي
 األخرى. املاحلة ملناطق الرطبة دات الرطبة املعق يف أو الالفقارية

  ابلة لزوال حتت املعقدات البيئية الرطبة اليت تعترب مناطق هشة ق يفالنظام البيئي  واحلفاظ علىاملسامهة يف محاية
 .البشرية الالعقالنية تالظروف املناخية وممارسا

 الل هبا  أو االستد استعملهاميكن  تاحلشراأصناف  بعضأن على  واليت دلتمن نتائج الدراسة  ستفادةاإل
 حيوية. كمؤشرات
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 .Taxons – Évolution 2000 à aujourd’hui (SPANB, 2016) :1ملحق 
 

Taxons 2000 Actuelles Observations 

 
Micro-organismes 

Virus 50  Difficultés d’évaluation du nombre 

de Taxons Bactéries 100  

 

Champignons 

 

Champignons 

 
78 

 
468 

Persistance de la faiblesse des 

connaissances malgré une meilleure 

revue bibliographique 

 
 
 
 
 

Flore 

Algues d’eau douce 
 
? 

 
100  

Nombre de taxons stables, menaces 

sur les espèces steppiques, les 

bryophytes et les ptéridophytes 
Meilleure précision systématique 

 

 

Phytoplancton marin 
 

209 
 

303 

Algues marines 315 495 

Bryophytes 2 458 

Ptéridophytes 44 59 

Spermaphytes 3139 3200 

Invertébrés 

Terrestres 

Rotifères 9 16 

 
Amélioration nette des connaissances 
dans tous les écosystèmes terrestres 

et plus de précision systématique 
 

 

 

Plathelminthes 1 1 

Mollusques 108 119 

Annélides 37 49 

Myriapodes 12 63 

Chélicérates 92 213 

Crustacés 51 73 

Insectes 1819 2802 

Invertébrés 

Marins 

Zooplancton 80 94 
 

Amélioration des connaissances, des 
inventaires et du niveau de 

systématique 
Des substrats meu ble s 

 
1420 

 
2264 

Des substrats d ur s 
 

1420 
 

2263 

Vertébrés 

Poissons d’eau douce 
 

19 
 

30 Stabilité dans les listes, amélioration 
des connaissances des chiroptères, des 

poissons marins et des reptiles 
 

 

 

Poissons marins 130 328 

Amphibiens 12 12 

Reptiles 70 80 

Oiseaux 406 398 

Mammifères 108 109 

 

Total 

 

Tous les taxons 

 

9731 

 

13997 

Inventaire réellement complété avec 

plus de précision de la systématique 

des taxons 

Biodiversité 

agricole 

Végétale 1438 556 La perte est en continu en absence de 

valorisation des taxons locaux Animale 62 58 

 
Total général  

 
11231 

 
14690 

Beaucoup de précision des taxons 

cultivés reste à apporter 
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 . (.TEEB, 2013) جدول ينب خدمات النظم االيكولوجية مع رموز اخلدمات :2ملحق 
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 (.MEA, 2005a) ظام البيئي الرطب على مستوى احمللي واإلقليمي والعامليخمطط يوضح خدمات الن :3ملحق 
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  AERO - SETIF .(2018-2005)  األرصاد اجلوية)ملل( حمطة حمطة  التساقطات الشهريةمتوسط : 4ملحق 
 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 29,4 43,3 12,2 54,4 3,4 28 21,9 4,8 30,6 21,2 68,9 57,4 375,5 31,3 

2006 55,9 36,8 8,5 39,7 79,4 4,7 14 2,8 54,3 0,8 9,5 49,6 356 29,7 

2007 8,6 28,6 102 89,2 27,2 59,5 3 2,4 79,3 21,8 17,3 10,5 449,4 37,4 

2008 10,8 21,6 42,9 21,8 72,7 29 40,1 19,1 44,9 55,4 23 38,1 419,4 34,9 

2009 66,3 38,2 31,5 79,1 4,9 4,7 3 29,7 63,8 9 28,1 26,1 384,4 32 

2010 30,9 38,2 38,3 55,1 73,4 22,6 6 35,3 5 40,9 43,7 18 407,4 33,9 

2011 14,3 102 35,8 82,6 46,6 23,7 3,9 17,5 7,5 43,2 35,7 27,5 440,3 36,7 

2012 42,5 54 15,1 83,2 5,9 14 1,3 21,8 13,8 23,6 79,4 5,5 360,1 30 

2013 84 51,6 34 35,5 59,7 2,2 10,1 24,9 28,9 49,3 22,4 31 433,6 36,1 

2014 37,7 16,9 74 2,2 47,2 38,4 2,6 0 6,6 5,9 20,5 76,5 328,5 27,4 

2015 69 55,4 52,9 5,4 25,7 25,2 8,5 27,3 31,7 49,6 21,6 0 372,3 31 

2016 16,9 36,8 66,3 42,1 57,8 7,6 5,5 0,6 12 14,9 29,7 7,1 297,3 24,8 

2017 46,9 20,3 0 5,9 9,2 55,7 0,3 8,2 32,2 8,3 55,7 33,5 276,2 23 

2018 13,9 23,2 89,4 78,9 51,9 39,8 1,4 17,4 25 63,7 25,7 10,8 441,1 36,8 

 31,79 381,54 27,97 34,37 29,11 31,11 15,13 8,69 25,36 40,36 48,22 43,06 40,49 37,65 المعدل

 
  AERO - SETIF .(2018-2005)  حمطة األرصاد اجلوية )ْم(متوسط درجات احلرارة الشهرية  :5ملحق 

 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 2,6 3,1 9,6 12,2 18,7 22,4 26,8 24 19,3 15,6 9,1 4,7 168,1 14 

2006 3,8 4,9 9,6 14,6 19,2 23,6 25,8 24,4 19,4 17,9 10,7 6,6 180,5 15 

2007 6,9 7,8 7,6 12,2 16,2 23,2 25,8 25,7 20,3 15,4 8,5 5,3 174,9 14,6 

2008 6,3 7,2 8,5 12,5 17,1 21,1 26,5 25,6 20,4 14,6 8,1 4,8 172,7 14,4 

2009 5,2 4,9 8,2 9,3 17,2 22,7 27,9 25,6 19,1 14,6 10,1 7,8 172,6 14,4 

2010 6 7,4 9,3 12,4 13,6 20,9 26,1 25,2 19,9 14,4 9,2 5,6 170 14,2 

2011 5,2 4,6 8,1 13,3 15,8 20,7 25,9 26 21,6 14,3 10 5,7 171,2 14,3 

2012 4,3 1,6 8,7 11 17,5 25,5 27,5 27,9 20,5 16,3 10,8 5,6 177,2 14,8 

2013 4,9 3,4 9 12,3 14,7 19,9 25,6 23,8 20,4 18,8 8,5 5,1 166,4 13,9 

2014 6 7 7,2 13,2 16,7 21,4 25,6 26,4 23 17,3 11,6 4,9 180,3 15 

2015 3,8 3,9 8,2 13,8 18,4 21,3 26,8 25,4 20,4 15,1 9,5 6,5 173,1 14,4 

2016 6,7 6,9 7,6 13,6 17,1 22,4 25,9 24,4 20,1 17,9 10,1 7,2 179,9 15 

2017 3,1 7,8 10,8 12,8 20 24,4 27,5 27,3 20,2 15 8,5 4,9 182,3 15,2 

2018 6,1 4,4 8,6 12,5 14,9 20,8 28,3 22,9 21,6 14,1 9,3 6,8 170,3 14,2 

 14,53 174,25 5,82 9,57 15,81 20,44 25,33 26,57 22,16 16,94 12,55 8,64 5,35 5,06 المعدل

 
   AERO - SETIF .(2018-2005)  حمطة األرصاد اجلوية الصغرى)ْم(متوسط درجات احلرارة  :6ملحق 

 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 -3,6 -1,8 3,1 5,8 9,5 14 18,2 16 12,6 9,2 3,4 0,2 86,6 7,2 

2006 -0,7 -0,6 2,7 7,6 12,9 15,7 17,8 16,8 12,8 11 4,5 2,1 102,6 8,5 

2007 0,4 2,2 2,1 7,2 8,9 15 17 18 14 10,4 2,8 0,1 98,1 8,2 

2008 0,039 0,6 2,2 5 10,7 13,8 18,7 17,9 14,6 9,8 3,5 0,5 97,3 8,1 

2009 0,9 -0,3 1,9 3,5 9,3 13,6 19 17,9 13,4 8,4 4 2,6 94,2 7,8 

2010 1,6 2,2 3,7 6,4 7,1 12,9 17,5 17,2 13,2 8,8 4,8 0,4 95,8 8 

2011 -0,013 -0,2 3,4 6,7 8,9 12,9 17,6 17,3 14 8,3 5,6 1 95,5 8 

2012 -1,2 -3,2 2,8 5,2 9 16,5 18,8 18,9 13,7 10,2 5,8 0,3 96,8 8,1 

2013 0,1 -1,4 3,4 6,4 7,9 11,2 17,1 15,4 14,2 12,3 4,2 0,3 91,1 7,6 

2014 1,4 1,1 2 5,5 8,9 13,8 17,2 18,3 16 10,4 6,5 0,9 102 8,5 

2015 -0,8 0,4 2,3 6,6 10,3 13,6 17,6 17,9 14,6 10,1 4 -0,042 96,6 8 

2016 0,8 1,4 2 7,3 9,8 14,6 17,5 16,6 14,1 11,8 4,9 2,8 103,6 8,6 

2017 -0,9 2,2 4,1 6,3 12,8 17,4 19,3 20,2 13,5 9,1 3,6 1,2 108,8 9,1 

2018 1,1 0,1 4,2 6,5 9,5 13,2 20,3 16,3 16 9,6 4,6 1,6 103 8,6 

 8,16 98,00 1,00 4,44 9,96 14,05 17,48 18,11 14,16 9,68 6,14 2,85 0,19 0,06- المعدل
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  AERO - SETIF .(2018-2005)  حمطة األرصاد اجلوية القصوى)ْم(متوسط درجات احلرارة  :7ملحق 

 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 8,9 7,5 16,2 18,3 26,8 30,6 35,6 32,3 26,7 22,7 14,9 9,1 249,6 20,8 

2006 8,1 9,8 16,6 21,6 26,2 31 33,7 32,6 26,8 25,4 17,2 11 260 21,7 

2007 14 13,3 13,1 17,2 23,1 31,3 33,9 33,6 27,9 21,1 14,3 10,4 253,2 21,1 

2008 12,9 13,8 14,6 19,8 23,7 28,6 34,9 34,4 27,4 20,6 12,9 9,3 252,9 21,1 

2009 9,5 9,9 14,4 14,8 24,8 31,2 36,7 33,9 25,5 21,3 17,3 13 252,3 21 

2010 11 12,8 15,5 18,9 20,2 29,1 34,7 33,8 27,5 21,6 14,1 11,7 250,9 20,9 

2011 11,5 10,2 13,9 20,4 22,6 28,7 34,8 34,9 30,3 21,3 15,6 11,2 255,4 21,3 

2012 10,8 6,9 15,6 17,1 25,8 34,6 36,2 36,9 28,7 23,7 16,9 12,1 265,3 22,1 

2013 10,5 9 15,1 19,3 21,8 29,2 34,9 33 28,1 27,3 13,9 11,1 253,2 21,1 

2014 11,8 13,5 12,9 20,7 25 29,3 33,9 35,1 31,1 25,2 17,9 9,6 266 22,2 

2015 9,6 8,2 14,6 21,4 26,4 29,4 35,3 33,6 28 21,4 16,3 14,5 258,7 21,6 

2016 13,6 13,4 13,9 20,4 24,7 30,8 34,4 32,7 27,6 25,2 16,2 12,6 265,5 22,1 

2017 7,7 14,5 18 19,7 28 32,1 35,4 35,7 28 22,1 14,7 9,4 265,3 22,1 

2018 12,1 9,6 13,8 19 21,3 28,2 36,5 30,5 28,4 19,4 14,5 12,9 246,2 20,5 

 21,40 256,75 11,28 15,48 22,74 28,00 33,79 35,06 30,29 24,31 19,19 14,87 10,89 10,86 المعدل

 

  AERO - SETIF .(2018-2005)  اجلوية حمطة األرصاد/ث(مسرعة الرايح )متوسط  :8ملحق 

 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 3,5 4,6 4,4 4,8 3,8 3,9 4,1 4 4,4 3,8 3,8 3,3 48,4 4 

2006 4,3 4,4 4,6 3,9 4 5,1 3,9 3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 48,2 4 

2007 3,3 4,7 4,8 4,8 4 4,7 4 4,4 3,7 4,1 3,8 3 49,3 4,1 

2008 3,1 3,6 5,1 4,4 4,2 4 3,6 3,3 3,4 3,4 4,2 3,7 46 3,8 

2009 4,5 4,8 3,6 3,7 3,2 3,6 3,5 3,9 2,9 3,3 3,1 3,8 43,9 3,7 

2010 4,2 4,5 3,5 0,3 3,6 3,6 3,3 3,3 3,4 3,5 4,3 3,3 43,8 3,6 

2011 2,7 4 3,5 3,3 3,4 3,1 3,5 3,2 3,1 3 3,6 2,9 39,3 3,3 

2012 3,1 3,6 3,2 3,8 3,2 3,4 3,7 3,8 3,4 3,1 3,1 2,8 40,2 3,3 

2013 4 4 4,8 4 3,8 3,5 3,2 3,3 3,2 2,6 4,2 2,8 43,4 3,6 

2014 3,6 3,7 4 3,8 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3 3,6 3,5 42,2 3,5 

2015 3,2 4,7 3,6 2,8 3,6 3,5 3 3,1 3,3 3,1 2,7 2,1 38,7 3,2 

2016 3,1 3,9 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 40,4 3,4 

2017 3,7 3,5 3,7 3,8 3,3 3,7 3,6 3,4 3,1 2,5 3,1 3,2 40,6 3,4 

2018 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 3,55 40,51 3,12 3,50 3,20 3,32 3,48 3,50 3,72 3,57 3,56 3,96 4,06 3,51 المعدل

 
  AERO - SETIF .(2018-2005)  حمطة األرصاد اجلوية )%( الرطوبة الشهريةمتوسط  :9ملحق 

 المعدل المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة

2005 76,6 75,7 66,2 65,5 48,6 45 40,3 47,3 61,2 68,7 73,3 82,5 750,9 62,6 

2006 82,6 79,9 67,9 58,8 64 38,8 39,2 47,5 58,8 55,4 72,9 86,1 751,9 62,7 

2007 72,8 77,7 77,7 74,6 62,5 46,5 39,2 42,6 63,3 72,5 75,7 82,6 787,7 65,6 

2008 77 73,4 72,7 64,3 61,4 53 45,4 47,6 58,7 78,3 79,3 85,2 796,3 66,4 

2009 85,7 77,4 72 75,9 57,4 43,1 36,3 47 72,1 70,5 71,9 78,9 788,2 65,7 

2010 80,1 80,1 75 76,6 72 56,8 44,3 46,6 55,4 63,7 77 70,5 798,1 66,5 

2011 77,3 79,3 73,9 69,4 66,9 58,2 45,1 41,7 54,4 68,7 78,5 82,6 796 66,3 

2012 77,1 82,8 69,9 77,7 59,5 45,7 38,4 34,5 56,9 68,2 80,8 76,8 768,3 64 

2013 76,3 76,6 71,1 66,6 67,2 50,5 42,6 42,3 62 58,1 72,8 77,1 763,2 63,6 

2014 74,5 67,1 71,5 57,1 55,8 50,9 37,9 40,4 46,4 51,2 65,4 82,3 700,5 58,4 

2015 77,1 81 68,8 57,9 52,6 47,3 34,3 47,2 59,9 69,5 73,7 70,9 740,2 61,7 

2016 70,8 70,2 66,5 63,4 54,3 45,3 35,9 42,6 55,9 55,5 68,7 78,1 707,2 58,9 

2017 78,4 68,6 54,5 57,5 47,4 48,2 33,4 38,8 50,5 63,3 71,2 79,2 691 57,6 

2018 71,4 72,2 67,1 65,2 68,5 50,7 25,1 47,3 52 65,6 70,2 71,9 727,2 60,6 

 62,90 754,76 78,91 73,67 64,94 57,68 43,81 38,39 48,57 59,86 66,46 69,63 75,86 76,98 المعدل
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 مْ 25من الرتبة عند درجة  1/5 تصنيف امللوحة حسب الناقلية الكهرابئية ملستخلص املائي :10ملحق 
   (Mathieu et Pieltain, 2009.) 

 
CE 1: 5 à 25 °C 

 (ds/m)ديسمينز/مرت
 امللوحة درجة

CE 1:5 ≤ 0,6 ماحلة غري 
0,6 < CE 1:5 ≤ 1  متوسطة امللوحة 
1 < CE 1:5 ≤ 2 ماحلة 
2< CE  1:5 ≤ 4 ماحلة جدا 

CE  1:5 > 4 شديدة امللوحة 
 

 
 .(Kovda et al., 1973) تصنيف الرتب حسب امللوحة :11ملحق 

 

 أنواع الرتب
 (EC) قيم التوصيل الكهرابئي

 (ds/m)ديسمينز/مرت

 4 – 1 ترب غري ماحلة

 8- 4 ب قليلة امللوحةتر 

 15- 8 ترب متوسطة امللوحة

 15أكثر من  ترب عالية امللوحة
 

 
 .pH  (Kovda et al., 1973)تصنيف الرتبة وفق  :12ملحق 

 

pH تصنيف الرتبة pH تصنيف الرتبة 
 متعادلة 7,3ـ 6,6 شديدة امللوحة 4,5أقل من 

 خفيفة القلوية 7,8ـ 7,4 حامضية جدا 5ـ  4,5
 متوسطة القلوية 8,4ـ 7,9 حامضية 5,5 ـ5,1
 قلوية 9ـ 8,5 متوسطة احلموضة   6ـ 5,6
 شديدة القلوية  9 أكرب من خفيفة احلموضة 6,5ـ 6,1
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 .CaCO3 (Baize, 2000) كربوانت الكالسيوم )الكلس(   تصنيف الرتبة وفق حملتوى :13ملحق 

 

 (%)CaCO3 تصنيف الرتبة 

 CaCO3≤1 ليست كلسية 1

 CaCO3≤5 1 > قليلة التكلس 2

 CaCO3≤25 5 > معتدلة التكلس 3

 CaCO3≤80 50 > جد كلسية 4

 CaCO3 80 > كلسية ابإلفراط 5

 
 .(Baize, 2000) %اجلبستصنيف الرتبة وفق حملتوى  :14ملحق 

 

 %احملتوى تصنيف الرتبة الدرجة
 %0,5 أقل من تربة غري جبسية 1

 %0,3ـ %10 تربة جبسية 2

 %15ـ 10% ربة متوسطة اجلبست 3

 %50ـ  15% تربة عالية اجلبس 4

 

 .(Kovda et al., 1973) %تصنيف الرتبة وفق حملتوى املادة العضوية :15ملحق 
 

 %احملتوى تصنيف الرتبة الدرجة
 %0,5 أقل من فقرية جدا 1

 %0,6 ـ %1,5 فقرية 2

 %1,6 ـ %2,5 متوسطة 3

 4% ـ% 2,6 غنية 4

 % 4 أكرب من غنية جدا 5
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 .لكل صنف الدراسة مع رمز املشفر أصناف احلشرات احملصورة يف مواقع عدد :16ملحق  :16ملحق 

 

 الرمز  الصنف

Collembola sp CL1 

Collembola sp CL2 

Perapion sp CO1 

Anthicus sp  CO2 

Trachys troglodytiformis  CO3 

Aphanisticus emarginatus CO4 

Bruchus luteicornis  CO5 

Bruchus pisorum  CO6 

Cantharidae sp CO7 

Amara lunicollis CO8 

Bembidion sp CO9 

Bembidion  CO10 

Bembidion tetracolum CO11 

Broscus  CO12 

Calomera littoralis  CO13 

Calomera lunulata CO14 

Nebria andalusia CO15 

Rhamnusium bicolor  CO16 

Cetonia sp1 CO17 

Cetonia sp2 CO18 

Cetonia sp3 CO19 

Cassida vittata CO20 

Cassida rubiginosa CO21 

Cassida viridis  CO22 

Chaetocnema aridula CO23 

Chaetocnema tibialis CO24 

Labidostomis taxicornis CO25 

Lachnaia pubescens CO26 

Longitarsus absynthii  CO27 

Longitarsus pellucidus CO28 

Oulema melanopus  CO29 

Oulema gallaeciana CO30 

Coccinella septempunctata 

algerica 
CO31 

Delphastus sp CO32 

Hyperaspis sp CO33 

Hippodamia variegata  CO34 

Scymnus sp CO35 

Lixus algirus CO36 

Linogeraeus sp CO37 

Curculionidae sp CO38 

Dasytes sp CO39 

Dermestidae sp CO40 

Agriotes sordidus  CO41 

Geotrupes sp CO42 

Cordylepherus viridis CO43 

Malachius bipustulatus CO44 

Malachius rubidus CO45 

Berberomeloe majalis CO46 

Meloe cavensis CO47 

Mylabris sp CO48 

Lytta vesicatoria  CO49 

Psilothrix viridicoerulea CO50 

Psilothrix illustris  CO51 

Lobonyx aeneus  CO52 

Sphenophorus abbreviatus  CO53 

Aethiessa floralis  CO54 

Bubas bison CO55 

Tropinota hirta CO56 

Tropinota squalida CO57 

Bledius tricornis  CO58 

Ocypus olens  CO59 

Blaps sp CO60 

Heliotaurus ruficollis CO61 

Pimelia bipunctata  CO62 

Pimelia grandis  CO63 

Anisolabis sp DE1 

Forficula auricularia  DE2 

Labidura riparia DE3 

Mantis religiosa DY1 

Sphodromantis bioculata DY2 

Anthomyia sp DI1 

Asilus sp DI2 

Bombylius sp DI3 

Chlorops sp DI4 

Culex pipiens DI5 

Dolichopodidae sp DI6 

Diptera DI7 

 Empis sp DI8 

Tachydromia DI9 

Musca domestica DI10 

Opomyzidae sp DI11 

Sarcophaga carnaria DI12 

Bradysia sp DI13 

Syrphus sp DI14 

Tlephusa cincinna  DI15 
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Phania DI16 

Tipulidae sp DI17 

Tabanidae sp DI18 

Ephemeroptera sp1 EP1 

Ephemeroptera sp2 EP2 

Elasmucha sp HE1 

Alydidae sp HE2 

Coreidae sp HE3 

Corixidae sp HE4 

Graptostethus sp HE5 

Lygaeus sp HE6 

Campyloneura virgula HE7 

Lygus sp HE8 

Notonecta glauca HE9 

Aelia acuminata HE10 

Carpocoris mediterraneus 

atlanticus  
HE11 

Carpocoris purpureipennis   HE12 

Eurydema ornata  HE13 

Graphosoma italicum  HE14 

Reduviidae sp HE15 

Pachybrachius luridus  HE16 

Eurygaster maura  HE17 

Aphis fabae  HO1 

Eupelix cuspidata  HO2 

Graminella nigrifrons HO3 

Psammotettix alienus  HO4 

Apis mellifica HY1 

Apidae sp HY2 

Nomada sp HY3 

Andrena sp HY4 

Calliopsis subalpina HY5 

Braconidae sp HY6 

Chrysis sp HY7 

Halictus sp HY8 

Lasioglossum sp HY9 

Aphaenogaster sp HY10 

Cataglyphis bicolor HY11 

Camponotus sp HY12 

Formicidæ sp HY13 

Messor barbarus  HY14 

Ichneumonidae sp HY15 

Osmia sp HY16 

Rhodanthidium sp HY17 

Ammophila sabulosa  HY18 

Tenthredinidae sp HY19 

Vespula germanica HY20 

Vespula flavopilosa HY21 

Utetheisa sp LE1 

Tetracis cachexiata LE2 

Rhodometra sacraria LE3 

Polyommatus sp LE4 

Noctuidae sp    LE5 

Vanessa cardui LE6 

Iphiclides podalirius   LE7 

Pieris rapae  LE8 

Pieris brassicae LE9 

Pararge aegeria  LE10 

Zygaenidae sp LE11 

Anax sp OD1 

Sympetrum vulgatum  OD2 

Sympetrum sp2 OD3 

Coenagrion sp1 OD4 

Coenagrion sp2 OD5 

Dociostaurus maroccanus OR1 

Locusta migratoria OR2 

Oedipoda sp OR3 

Calliptamus sp OR4 

Gryllidae  OR5 

Pamphagidae sp OR6 

Ocneridia volxemi OR7 

Pamphagus caprai OR8 

Pamphagus sp OR9 

Odontura sp OR10 

Tettigoniidae sp OR11 

 

 
 

 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالحق                                               

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 ملخص
. اهلضاب العليا بسطيفنطقة ماملركب البيئي الرطب املتواجدة يف  ات والنبااتت ابإلضافة إىل بعض اخلصائص الكيميائية للرتبة يفاحلشر  أصنافحصر خمتلف إىل دراسة الهذه  هتدف     

من كل موقع مت تقسمها إىل ثالث مقاطع عرضية حسب األحزمة النباتية وتدرج  طاتحم مواقع وثالث ثالث اختريت .2018 أكتوبرإىل شهر  2014 نوفمربشهر من  ةوذلك لفرتة املمتد
أظهرت نتائج الدراسة . طرق حتليليةو مؤشرات بيئية  ومعاجلتها بعدة. مت حتليل النتائج احلشرات والنبااتت ومجع عينات الرتبةجلرد  . خالل اخلرجات امليدانية مت استعمال عدة طرقملوحة الرتبة

 0,01) ، يف حني تراوحت املادة العضوية ما بني(‰147,66-1,14)ا واضحا يف صفات الرتبة بني مواقع الدراسة وموامسها، صنفت الرتبة على أهنا ماحلة حيث تراوحت ما بني تباين

ملختلف أصناف احلشرات والنبااتت  ت دراسة الرتكيب الكمي والنوعيأظهر  .(8,33 -7,13)، بينما كانت قيم األس اهليدروجيين متعادلة متيل إىل القلوية فقد تراوحت ما بني (3,07%-
 تباين الدراسة نتائج أظهرتعائلة.  33جنس و 91صنف نبايت ينتمي إىل 121حصر  دحشرية، أما جرد النبااتت فق رتبة 12عائلة و 85و جنس 139إىل نوعا تنتمي 159وجود  عن

 أعلى سجل بينما. األخرى ابملواقع مقارنة نوع 154و جنس135و عائلة 85 بــ ابزر سبخة موقع يفألصناف احلشرات  كلي  عدد ىأعل سجل ،أصناف احلشرات توزيع يف وزمين مكاين
          بني ما هقيمت تراوحتمؤشر التوازن  بينما( النوع/بت 1,98 -0) بني ما تراوحت قيم احلشراتأصناف  لتنوع وينر شانون مؤشر سجل نوع،141 بلغ وماي أفريل شهر وفرة خالل

 FS2T1) املوقعني بني ما سجلت شراتألصناف احل تشابه عالقة أقوى أن للتشابه جاكارد مؤشر نتائج بينت (.0,173-0)يف حني تراوح مؤشر اهليمنة ما بني  ،(0,99 -0)

ممكننا من حتديد العوامل البيئية املتحكمة يف ( ACP)ملركبات األساسية وا (AFC)لتحليل العاملي للتناسب ا ستعمالاإلحصائية إبحتليل البياانت  .% 89,80 وبلغت (FS1T1و
 %47,09للمحاور الثالث املفسرة بـ  (AFC)رتباط سليب مع املادة العضوية. أظهرت نتائج قوي بني امللوحة واجلبس وعالقة إ رتباط إجيايبإ وجود املواقع وبينت النتائجتوزيع األنواع يف 

 والغطاء النبايت وخصائص الرتبة وجود جمموعتني من جماميع حسب تواجد أصناف احلشرات.  من العوامل البيئية 
 مناطق الرطبة، تنوع البيولوجي، سبخة وشط، جرد، حشرات، نبااتت، خصائص الرتبة، حتليل اإلحصائي، سطيف. الكلمات املفتاحية:

Abstrac 
      The main objective of this study Inventory the insects taxa and plans, in addition to some chemical properties 

presented in different environments of Eco complex wetlands present in the Setif high plains. For a period from 

November 2014 to October 2018. Three different sits and three stations were chosen, from each station divided into 

three transects, according to the distribution of plant and soil salinity in each transect. During field outputs, several 

methods were used to inventory insects and plants and collect soil samples. Results were analysed and treated by many 

ecological indexes and analytical methods. The results showed a clear divergence in soil characteristics between study 

sites and seasons, according to the values of salinity soil was classified as Brackish and ranged from (1,14‰-

147,66‰), while the organic matter ranged between (0.01 - 0.07%), whereas the pH values were neutral tends to near 

alkaline and ranged from (7,13- 8,33). The study of the qualitative and quantitative composition revealed insects taxa 

and plants showed that there are 159 species belonging to 139 genera, 85 families and 12 orders, and the plant 

inventory has listed 121species belonging to 91 genus and 33 families. It was also noted that there was a Spatially and 

temporally variation in species distribution, The highest total number of insects taxa was recorded in Sebkha Bazer, 

while the highest total number recorded in April and May was 141 insect taxa, Shannon –Weiner index of insect varied 

between (0-1,98 bit/species) while the equitability index which ranged between (0-0,99), whereas the Simpson index 

which ranged between (0-0,173). Jaccard similarity results showed the highest degree of similarity was 89,80 % 

recorded between FS1T1 and FS2T1. The results of (A.C.P) showed a strong positive correlation between salinity and 

gypsum and a negative correlation with organic matter. While the results of (A.F.C) of the three axes explained by 

47,09% of environmental factors, vegetation and soil properties showed two groups according to the presence of insect 

taxa.  
Keywords: wetlands, biodiversity, Sebkha and Choot, inventory, entomofauna, plants, soil characteristics, statistical 

analysis, Setif. 

   

Résumé 

         L'objectif principal de cette étude est d’inventorier les espèces d’insectes inféodés aux différents types des zones 

humides dans les hautes plaines de la région de Sétif. Les caractéristiques physico-chimiques des milieux de ces zones 

de zones humides (Eco complexes) ont été également étudiées. Cette étude s’est étalée de novembre 2014 à octobre 

2018. Trois sites différents et trois stations représentant chaque site ont été choisis. Trois transects dans chaque 

station ont été retenus, selon le degré de la salinité, du couvert végétal et du sol. Au cours des sorties sur le terrain, 

plusieurs méthodes ont été utilisées pour inventorier les insectes, la végétation et le prélèvement des échantillons de 

sol. Les résultats ont été analysés et traités par de nombreux indices écologiques et méthodes analytiques. Les résultats 

obtenus ont montré une nette divergence dans les caractéristiques du sol entre les sites d'étude et les saisons. Selon les 

valeurs de salinité obtenues, les sols ont été classés comme saumâtre et variait entre (1,14 ‰ -147, 66 ‰), la matière 

organique variait entre (0,01 - 0,07 %), les valeurs de pH étaient neutres et tendent à être presque alcalines et varient 

entre (7,13 - 8,33). L'étude de la composition qualitative et quantitative a révélé que les taxons d'insectes et des plantes 

ont montré qu'il existe 159 espèces d’insectes appartenant à 139 genres, 85 familles et 12 ordres et pour la végétation, 

on a recensé 121 espèces appartenant à 91 genres et 33 familles. Il a été également noté qu'il y avait une variation 

spatiale et temporelle dans la répartition des espèces d’insectes. Le plus grand nombre de taxons d'insectes (richesse 

spécifique) a été enregistré à Sebkha Bazer, tandis que le nombre total le plus élevé est enregistré en avril et mai avec 

141 taxons d'insectes. L’indice de Shannon–Weiner variait entre (0-1,98 bit/espèce), l’indice d’équitabilité variait 

entre (0-0,99), et que l’indice de Simpson variait entre (0-0,173). Les résultats de similitude représentée par l’indice 

de Jaccard montraient que le degré de similitude le plus élevé était de 89,80% et est enregistré 

entre FS1T1 et FS2T1. Les résultats de l’A.C.P ont montré une forte corrélation positive entre la salinité et le gypse 

et une corrélation négative avec la matière organique, alors que les résultats de l’A.F.C des trois axes 

expliquant 47,09% des facteurs environnementaux. La végétation et les propriétés du sol ont dégagé trois groupes 

selon la présence de taxons d'insectes. 

Mots-clés : zones humides, biodiversité, Sebkha-chott, inventaire, insectes, plantes, caractéristiques du sol, analyse 

statistique, Sétif. 
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