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 :تــــــامللذم

ًخهف مىار الٗغاق ومىه مىار مدافٓت اإلاشنى ، بالخظبظب      

والخُغف اإلاىادي . الؾُما في مٗضالث صعظاث الخغاعة وهمُت 

 مىازُت حؿهم في 
ً
ا ؾلٍى ألامُاع . هظا هى ما ٌكيل يغَى

الخأزير بالخىٕى البُىلىجي الخُىاوي ، مما ٌٗغى ألاهىإ الخُىاهُت 

لت او بازغي ، هد ُجت لالخخباؽ الخغاعي ، جغاظٗذ للخضهىع بٍُغ

كضعة الخُىاهاث ٖلى الخىُف يمً بِئاتها ، اط لم جخمىً الٗضًض 

ت وافُت م٘ الٓغوف الجضًضة ، ولم  مً ألاهىإ الخىُف بؿٖغ

جخمىً مً الاهخلاٌ الى مىاَم أزغي لًمان بلائها ٖلى الىدى 

ى الصخُذ . وهظا له ازاع هبيرة في مىُلت الضعاؾت ، لِـ فلِ ٖل

الخىٕى البُىلىجي الخُىاوي ، ولىً أًًا ٖلى ؾبل الِٗل ، اط 

ت ، زانت  ًخٗغى ؾيان الٍغف لفلضان الخضماث الًغوٍع

ٖىضما ًهاب الىٓام الاًيىلىجي بأي خالت مً الخضهىع ألهه هٓام 

 اثش الخزبزب املىاخي في الخىوع الاحيائي الحيواوي في محافظت املثنى

 (2017-1988للمذة )  
 *غفشان هادي  املششذي  

 كص ي فاغل الحعيني  

افي  احامعت املثنى / كليت التربيت للعلوم إلاوعاهيت / كعم الجغش

 امللخظ  معلوماث امللالت

خ امللالت : جاٍس حٗض الخظبظباث اإلاىازُت مً اهم وأزُغ الخدضًاث التي جىاظه ؾيان مدافٓت اإلاشنى ، هدُجت ما حؿببه هظه          

ت ، الُُىع ، الخكغاث ( ، يهضف  الخغيراث مً ازاع مباقغة في تهضًض الخىٕى الاخُائي الخُىاوي ) الخُىاهاث البًر

للخٗغف ٖلى مضي جأزيره في الخىٕى الخُىاوي  البدض لضعاؾت واك٘ الخللباث اإلاىازُت في مدافٓت اإلاشنى ،

ت مً الخُىاهاث ، وظغي الٗمل ٖلى جدلُل  الًغوعي لؿبل الِٗل فحها ، جًم املخافٓت مجامُ٘ مخىٖى

 ، مً زالٌ عؾم ؾالؾل ػمىُت بمٗضٌ زمـ ؾىىاث ليل مجها ، وجدب٘ زِ 
ً
الٗىانغ اإلاىازُت ألاهثر جظبظبا

ر مً خُض الاعجفإ او الهبٍى وملاعهخه باإلاخىؾِ الؿىىي لهظه الٗىانغ ، الاججاه ليل ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاىا

 لبُاهاث مدُـت اهىاء الؿمـاوة اإلاىازُـت زالٌ مضة الضعاؾت ) 
ً
( وإلاضة زالزين ؾىت ، وهدُجت  2017 -1988وفلا

 للخظبظباث التي بغػث في الغؾىم البُاهُت
ً
للٗىانغ اإلاىازُت  جدلُل مضة الضعاؾت وجلؿُمها الى مضص كهيرة وفلا

، قهضث ظمُ٘ الٗىانغ اإلاىازُت في مىُلت الضعاؾت قهضث جللباث مىازُت واضخت مً مضة ألزغي ًٖ 

ت الٗامت  . عغم كهغ مضة الضعاؾت ، ئال أن اغلب الخغيراث التي خضزذ في الٗىانغ اإلاىازُت  مخىؾُاتها الؿىٍى

زيرة مً مضة الضعاؾت ، وهظا ًخىافم م٘ قضة حغير بؿبب اهدغافها ًٖ مخىؾُاتها ، واهذ زالٌ الؿىىاث ألا 

اإلاىار الظي ٌكهضه الٗالم في الىكذ طاجه .  وجىنلذ الضعاؾت الى ان الخظبظباث اإلاىازُت أصث الى ْهىع أهىإ 

 مً 11ظضًضة مً الٗلاعب التي لها اللضعة ٖلى الخىُف م٘ الاعجفإ في صعظاث الخغاعة . هما أن هدى )
ً
ا ( هٖى

 بسُغ الاهلغاى ، هما اهلغيذ خُىاهاث مً بِئت مىُلت 4و) اللبـائً
ً
( أهىإ مً الؼواخف مهضصة اًًا

( اهىإ ، خُض حٗغيذ هظه الخُىاهاث لخُغ الهُض هدُجت البدض ًٖ مىائل غظائُت  بُٗضا 7الضعاؾت بٗضص ) 

عجفإ في صعظاث الخغاعة وما ًٖ مىاَم صعظاث الخغاعة اإلاغجفٗت الىاججت ًٖ حغير الٓغوف اإلاىازُت ،  اط ان الا 

ىبت واهدكاع الخصخغ يهضص وظىص الخىٕى البُىلىجي في  اصة في ٖملُت الخبسغ واهسفاى الَغ ًهاخبها مً ٍػ

      املخافٓت .

ش الاؾخالم:   6/7/2021 جاٍع

ش الخٗضًل :   15/7/2021 جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   11/8/2021 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ ٖلى الىذ:
   

  الكلماث املفخاحيت :

 الخىٕى الاخُائي الخُىاوي ، 

 هجغة الخُىاهاث  ،

 اإلاىائل الُبُُٗت ،  

 الجُىاث الىعازُت

 

 

 

  
2022حميع الحلوق محفوظت لذى حامعت املثنى ©  

 E-mail : gihfran1988@gmail.com  *الىاشش الشئيس ي :
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كائم ٖلى أؾاؽ قبىت مً اليائىاث الخُت مخفاٖلت فُما بُجها 

الخُىاهاث ، ويُإ هظا مً انغغ اليائىاث الضكُلت الى اضخم 

الىٓام ًترن ازغا مضمغا ٖلى الفلغاء  الؾُما في مدافٓت اإلاشنى ، 

الوٗضام الخُاعاث اإلاخىافغة جدذ جهغفهم . لظا ظاءث هظه 

الضعاؾت لدؿلِ الًىء ٖلى ما ٌؿببه الخظبظب اإلاىادي مً ازاع 

ؾلبُت ٖلى الخُىاهاث في مىُلت الضعاؾت . ووي٘ اؾتراجُجُاث 

الغاهىت وىهه ٌكيل ٖىهغا مهما لخُاة الؿيان َاإلاا  الخىُف

غفل مً كبل الجهاث املخخهت . 
ُ
 أ

 مشكلت البحث . 

جىمً مكيلت البدض في الدؿاٌؤ الخالي : ) مـــا صعظت جظبظب        

الٗىانغ اإلاىازُت فــي مدافٓت اإلاشنى خؿب مُُٗاث مدُت 

ــــضة )  ــ ؟ وهل لهظه الٓاهغة  (2017-1988الؿمــــاوة اإلاىازُت للمـ

 أزغ في الخىٕى الاخُائي الخُىاوي في املخافٓت ؟ (

 فشغيت البحث .

ت في اعجفإ صعظاث الخغاعة ، وكلت       اصث الخباًىاث اإلالخْى

ىبت اليؿبُت ، والتي جسخلف في  ؾلٍى الامُاع ، واهسفاى الَغ

 الؼمان واإلايان ، الى ْهىع ْاهغة الخظبظباث اإلاىازُت في مىُلت

الضعاؾت ، والتي ازغث ٖلى ظمُ٘ مغافم الخُاة ، بما في طلً 

بت في  الخىٕى الخُىاوي اإلاهضص باالهلغاى واصزاٌ ألاهىإ الغٍغ

البِئت التي جىافـ الاخُاء املخلُت الانلُت ، وكض غيرث الٗضًض 

مً ألاهىإ بِئاتها ومىائلها التي حِٗل فحها ، وهاظغث ألاهىإ 

 ضة.الازغي الى بِئاث ظضً

 أهميت البحث .

انبدذ مكيلت الخظبظب اإلاىادي مىي٘ اهخمام ٖلى اإلاؿخىي      

الٗالمي هٓغا إلاا ًترجب ٖلحها مً ازاع هبيرة جإزغ في مسخلف هىاحي 

ض مً زُىعة هظه اإلاكيلت جضازلها في ظىهغ  الخُاة . ومما ًٍؼ

الىٓام البُئي والظي ٌٗض الخىٕى الاخُائي الخُىاوي اخض ٖىانغه ، 

ىٓام البُئي م٘ بًٗها في بِئتها بىٓام بالغ اط جخفاٖل ٖىانغ ال

الضكت والخىاػن ختى جهل ئلى خالت الاؾخلغاع وأي زلل في الىٓام 

ب للىٓام ، لظا فأن مشل هظه  البُئي كض ًيخج ٖىه تهضًم وجسٍغ

الضعاؾت التي ؾترؾم لىا نىعة واضخت ًٖ مضي الخظبظب 

الاخُائي اإلاىادي في مدافٓت اإلاشنى ومضي جأزيره ٖلى الخىٕى 

الخُىاوي ، ومً زم الخدهً والؿُُغة أو الخسفُف والخىُف 

يض الازاع الؿلبُت أو الخسُُِ اإلاؿخلبلي لضعء ازُاع هظا 

 الخظبظب اإلاىادي . 

 . هذف البحث

يهضف البدض الى عؾم مالمذ الخظبظب اإلاىادي وأزغها ٖلى     

اٖضة الخىٕى البُىلىجي الخُىاوي في املخافٓت مً زالٌ جىفير ك

بُاهاث مدلُت ، ًمىً إلاخسظي اللغاع الاؾخفاصة مجها واؾدشماع 

م جدلُل الٗىامل الُبُُٗت  اإلاىاعص الُبُُٗت ، ًٖ ٍَغ

والًغٍى اإلاىازُت التي حؿاهم في الخأزير في الخىٕى البُىلىجي 

لت او بأزغي في اإلاىُلت.  الخُىاوي وحٗغيه للخضهىع بٍُغ

 حذود البحث

وص البدض اإلاياهُت التي جدخل الجؼء جمشل مدافٓت اإلاشنى خض

الجىىبي الغغبي مً الٗغاق، فخدضها مً الكماٌ مدافٓت 

اللاصؾُت وظؼءا" مً مدافٓت الىجف ومً الكغق مدافٓت طي 

كاع والبهغة ومً الغغب ظؼءا" مً اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت 

وظؼءا" مً باصًت الىجف ومً الجىىب اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت 

 
ً
ُت ) وظؼءا ذ. زٍغ  بين 1مً مدافٓت البهغة واليٍى

ً
(. وجل٘ فلىُا

قماال"( وبين كىس ي ٌَى ˚ 31.42 –˚ 29.05صائغحي ٖغى )

 51740قغكا"(، جبلغ مؿاخت مدافٓت اإلاشنى )˚ 46.32 –˚ 43.50)

%( مً مؿاخت الٗغاق البالغت  11.9(ئي ما وؿبخه )2هم

ث الغنض اما الخضوص الؼماهُت فخمشلذ بؿىىا ( ،2هم434128)

( ؾىت  30(م وإلاضة )  2017-1988اإلاىازُت اإلامخضة مابين ) 

خماص ٖلى بُاهاث مدُت الؿماوة  اإلاىازُت . بااٖل

طت )  ( موكع محافظت املثنى مً العشاق1خٍش
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طت العشاق  ت املعاحت العامت ، خٍش املطذس : وصاسة املواسد املائيت ، مذًٍش

ت ، بملياط   .2010، لعىت  1:1000000إلاداٍس

 مىهج البحث

ٖخمض اإلاىهج الىنفي إلاٗغفت زهائو جظبظب الٗىانغ      
ُ
أ

اإلاىازُت في مىُلت البدض للخىنل الى جلُُم قامل ألزغ هظه 

 ًٖ مىهج 
ً
الخللباث ٖلى الخىٕى البُىلىجي الخُىاوي ، فًال

الخدلُل اإلالاعن إلاإقغاث الخظبظباث اإلاىازُت وازخالفاتها، 

ُفي الظي يهخم بضعاؾت الىٓم البُئُت للىمِ  وهظلً اإلاىهج الْى

 للخضماث الُبُُٗت التي جلضمها للمىُلت وجفاٖالتها 
ً
اإلاياوي وفلا

 البُئُت املخخلفت التي جيخج هظه ألاهماٍ .

 . الذساظت مىطلت مىاخ -

اؾدىضث صعاؾت الخهائو اإلاىازُت إلاىُلت الضعاؾت ٖلى          

-1988مُُٗاث مدُت الؿماوة اإلاىازُت زالٌ مضة الضعاؾت )

( ، ووظض ان اإلاىُلت جخميز بمىار ظاف ًخمشل بللت الامُاع 2017

واعجفإ صعظاث الخغاعة في اقهغ الهُف, اط بلغذ اإلاٗضالث 

ت لضعظاث الخغاعة في اقهغ خؼ  ٍغان وجمىػ واب ٖلى الخىالي الؿىٍى

ْم (. في خين بلغ اإلاخىؾِ الؿىىي 35.9, 36.6, 34.8خىالي )

( .  1مللُباع، ًالخٔ ظضٌو )  )1010.308للًغِ الجىي ) 

ًخميز الدؿاكِ في مىُلت الضعاؾت بخظبظب ملاصًغه في الؼمان 

( ملم ، 102.3واإلايان , اط بلغ املجمٕى الؿىىي لىمُاث ألمُاع )

اح لكهغي والؿىىي الظي بلغ فًال ٖ ً الازخالف في مٗضٌ الٍغ

(م/زا،  خُض ان مىُلت الضعاؾت مٗغيت 3.3ملضاع             ) 

اح وكُت ، بالتزامً م٘ الجفاف ازىاء اقهغ الهُف ،  لهبىب ٍع

وكلت الاهدضاع وفلغ الغُاء الىباحي وجضهىع التربت  ، مما ًجٗلها 

ٗت الاؾخجابت لخأزير زُغ الٍغ اح ، وجتزامً مٗضالث صعظاث ؾَغ

ىبت اليؿبُت  ونـفاء الؿماء ،  الخغاعة  اإلاغجفٗت م٘ اهسفاى الَغ

ىبت اليؿبُت )  (%.37.46اط بلغ مخىؾِ الَغ

-1988) للمذة العماوة محطت في املىاخيت البياهاث (1) حذول 

2017) 

 الشهش

معذل 

دسحاث 

الحشاسة 

 ˚م

معذالث 

الػغط 

الجوي 

 ملليباس

معذل 

ظشعت 

اح  الٍش

 م/ثا

الشطوبت 

اليعبيت 

% 

مجموع 

الامطاس / 

 ملم

كاهون 

 الثاوي
11.6 1019.5 2.8 64.2 22.9 

 12.1 55.2 3 1018.6 14.3 شباط

 11.8 45.6 3.6 1014.2 19 اراس

 14.6 36.8 3.7 1012.1 24.9 هيعان

 2.8 27.9 3.5 1008.9 31.1 ماٌغ

شان  0.0 22.5 4.2 1003.4 34.8 حٍض

 0.0 22 3.9 998.9 36.6 جموص 

 0.0 23.3 3.3 1000.8 35.9 اب

 0.1 26.8 3.4 1006.1 32.5 أًلول 

 ً حشٍش

 ألاول 
27.2 1002.7 2.8 36.5 3.1 

 ً حشٍش

 الثاوي
19.2 1017.7 2.4 51.7 20.6 

 14.3 60.4 2.5 1020.8 13.8 كاهون ألاول 

املعذل 

/املجموع 

 العىوي 

25.1 1010.308 3.3 37.46 102.3 

ت  املطذس: الباحثت باالعخماد على وصاسة الىلل، الهيأة العامت لألهواء الجٍو

 .2020والشضذ الضلضالي، كعم املىاخ، بياهاث غير ميشوسة، بغذاد ، 

 املبحث ألاول 

 جحليل جزبزب واججاه العىاضش املىاخيت في مىطلت الذساظت .
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 ُخللذ للىكف ًٖ خالت الخظبظب اإلاىادي في مدافٓت اإلاشنى ،      

 زالٌ ؾىىاث الضعاؾت وهي ) 
ً
الٗىانغ اإلاىازُت الاهثر جظبظبا

ىبت اليؿبُت ،  اح ، الَغ صعظت الخغاعة ، الًغِ الجىي ،  الٍغ

 ٖلى بُاهاث مدُت الؿماوة زالٌ مضة 
ً
الامُاع ( ، اٖخماصا

م عؾم ؾالؾل ػمىُت بمٗضٌ 2017-1988الضعاؾت ) ( ، ًٖ ٍَغ

ججاه للٗىانغ اإلاىازُت مً ؾىىاث( ، ومخابٗت زِ ؾير الا 5)

اصة أو الىلهان وملاعهتها باإلاٗضٌ الؿىىي لخلً  خُض الٍؼ

 الٗىانغ ، وهما ًلي:

 الخزبزب والاججاه ملعذالث دسحاث الحشاسة . -1

 0.74صعظت الخغاعة ؤلاظمالُت لألعى بىدى ) اعجف٘ مخىؾِ        

مً ˚ م 0.14، وهظا الغكم أٖلى بىدى  2005-1906للمضة بين ˚ ( م

غ الهاصع ًٖ الهُئت الخيىمُت  الخلضًغاث الىاعصة في الخلٍغ

، هدُجت العجفإ مٗضالث  2001الضولُت اإلاٗىُت بخغير اإلاىار لٗام 

حكير الخدلُالث  1) ) (. 2005و   2001صعظاث الخغاعة  بين ٖامي ) 

الجضًضة لبُاهاث اإلاىار في ههف الىغة الكمالي ئلى أن اعجفإ 

ً هى ألاهبر في اللغون في آالف  صعظت الخغاعة في اللغن الٗكٍغ

الؿىين اإلاايُت ، وأن أوازغ الدؿُٗيُاث وأوائل ألالفُت الجضًضة 

واهذ مً بين اإلاضص ألاهثر سخىهت ، وأن الٗلض الشامً مً اللغن 

ىام خغاعة ، هما ػاص  2005ض ي و ؾىت) اإلاا ( واهذ أهثر ألٖا

صعظاث الخغاعة الضهُا لألعى بأهثر مً يٗف مخىؾِ مخىؾِ 

 ًٖ  2005و  1950صعظاث الخغاعة الضهُا بين ٖامي ) 
ً
( ، فًال

اعجفإ في صعظت خغاعة ألاعى ًبلغ يٗف صعظاث خغاعة املخُِ ، 

˚( م 0.27( بمٗضٌ    )  1979وكض ُسجَل هظا الدؿإع مىظ ٖام ) 

ليل ٖلض في املخُُاث ، ˚ ( م 0.13ليل ٖلض ٖلى الُابؿت و) 

خُض حكير كُاؾاث ألاكماع الهىاُٖت ئلى أهه في طلً الٗلض 

(، اعجفٗذ صعظت خغاعة الُبلت الؿفلى مً  1979ومىظ ٖام ) 

 (2)˚(.م0.19التروبىؾفير بملضاع) 

لخغاعة في مدُت الضعاؾت ومً جدلُل بُاهاث مٗضٌ صعظاث ا        

( والظي ًمشل ؾلؿلت ػمىُت مضتها زمـ 1، هما مىضح في قيل )

صعظت الخغاعة ملاعهت م٘ اإلاٗضٌ الؿىىي إلاضة ؾىىاث إلاخىؾِ 

ت بلغ  الضعاؾت ، اط هجض ان اإلاٗضٌ ؤلاظمالي لضعظت الخغاعة الؿىٍى

˚ (م26.25( و )26.6، في خين وان أٖلى مٗضٌ ؾىىي )˚ (م24.89)

ٖلى الخىالي ، في خين بلغ أكل مٗضٌ  2011و  2010ٖامي  في

ٖلى الخىالي ،  2013و  1992في ٖامي ˚ (م23.42( و ) 23.35)

ا مً 1988وواهذ صعظت الخغاعة في بضاًت اإلاضة ) ًُ ( أٖلى وؿب

الؿىىي ، زم اهسفًذ بكيل َفُف مً أوائل ٖام اإلاخىؾِ 

بضأث صعظاث  ، 2006-1995، وفي اإلاضة  1994ئلى ٖام  1992

الخغاعة جتزامً بالؿير م٘ زِ الاججاه ، زم اهدغف مٗضٌ صعظت 

في ˚ ( م2_1.5الخغاعة الؿىىي لخِ الاججاه باالعجفإ بملضاع )

ه الُفُف في ٖام 2012-2009اإلاضة  ازظ  2013. وبٗض هبَى

 ˚.(م1باالهدغاف مجضصا ًٖ زِ الاججاه بملضاع )

في محطت ˚ دسحت الحشاسة م( الخزبزب والاججاه ملعذل 1شكل )

 *( 2017-1988العماوة للمذة ) 

 
 ( .1املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

اما باليؿبت إلاٗضٌ صعظاث الخغاعة في قهغ واهىن الشاوي ،      

( ئن زِ الاججاه ٌؿير بمداطاة اإلاخىؾِ 2ًخطح مً الكيل )

، لىىه أْهغ ˚ ( م11.12الؿىىي لهظا الكهغ ، والظي ُسجَل )

اصة واضخت في الؿىىاث ألازيرة بمٗضٌ ) للمضة ˚( م 1.5 -1ٍػ

هغ واهىن الشاوي في ( وسجل أٖلى مٗضٌ ؾىىي لك2007-2017)

ٖلى الخىالي ، أي بملضاع ˚  ( م4،  14.4بىدى ) 1994و 2010ٖامي 

ىام م( أٖلى مً اإلاخىؾِ  3.1) . هما بلغ اصوى مٗضٌ ؾىىي في الٖا

 ليل مجهما.˚ (م8.3بىدى ) 2008و 1992

y = 0.0331x - 41.38 
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لشهش ˚ ( الخزبزب والاججاه ملعذل دسحت الحشاسة م2شكل )

 (2017-1988كاهون الثاوي للمذة ) 

 (1املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

( ان مٗضالث صعظاث 3وفي قهغ جمىػ ، ًخطح لىا مً قيل )       

. ففي اإلاضة ) 
ً
ضم اؾخلغاعا  ٖو

ً
-1988الخغاعة جبضو أهثر جظبظبا

ا فىق اإلاخىؾِ  ،  1990 ًُ ( اعجفٗذ مٗضالث صعظاث الخغاعة وؿب

 
ً
 -1990للمضة ) في خين اهسفًذ ئلى ما صون اإلاخىؾِ وؿبُا

ــــى )1995 ـــ ـــ ،  زم اعجفٗذ بكيل ملخّى للؿىىاث  ˚(م0.5( بىدـــــ

أٖلى مً اإلاخىؾِ. ومً ؾىت ˚( م 1.5. لدسجل )2007-2012

 م٘  2009الى ؾىت  2004
ً
جخماش ى مٗضالث صعظاث الخغاعة وؿبُا

 ، لخىدغف بٗضها هدى الاعجفإ 
ً
زِ الاججاه اعجفاٖا واهسفايا

( وبكيل ٖام ، ٖلى الغغم مً  2.17ختى ازغ مضة الضعاؾت ) 

ظب الظي خضر زالٌ هظه اإلاضة، الا ان الاججاه الؿائض الخظب

لخِ مٗضالث صعظاث الخغاعة هى هدى الاعجفإ هدُجت جظبظب 

 اإلاىار الظي ًدضر في اإلاىُلت وفي الٗالم. 

لشهش جموص ˚ ( الخزبزب والاججاه ملعذل دسحت الحشاسة م3شكل )

 (2017-1988للمذة ) 

 
 (1امللحم )املطذس : الباحثت باالعخماد على 

اصة صعظت 4ومً قيل )       ( هجض أن زِ الاججاه ٌؿير هدى ٍػ

، أي مخظبظًبا ˚( م 17.60الخغاعة الهغغي ، ألهه سّجَل اإلاٗضٌ )

ىام  ،  16.02والظي بلغ) 1992و2017بين أصوى مٗضٌ زالٌ ألٖا

في ˚( م19.1ليل مجهما ٖلى الخىالي، وأٖلى مٗضٌ بلغ )˚( م16.6

وان  2001-1988( . اما في بضاًت اإلاضة  2010و  2003ٖامي ) 

صعظت الخغاعة الهغغي ٌؿير م٘ زِ الاججاه ، زم اعجف٘ مخىؾِ 

 ˚.( م2بمٗضٌ ) 2017الى  2002مً ظضًض مً  

في ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة الطغشى م4شكل )

 (2017-1988محطت العماوة للمذة ) 

 
 (.2امللحم )املطذس : الباحثت باالعخماد على 

ـــــا          قهغ واهىن الشاوي فلض وظض أن زِ الاججاه وان امــ

( في ˚م 6مخىافلا م٘ اإلاٗضٌ الؿىىي لهظا الكهغ الظي سجل )

، زم بضأ زِ الاججاه ًىدغف  2017-1988بضاًت مضة الضعاؾت 

جُا ختى أنبذ الىمى واضخا مىظ ٖام  وسجل أصوى  2003جضٍع

ىام   9.1وسجل أٖلى مٗضٌ بلغ ) ˚ م 1992و  1989مٗضٌ في الٖا

 ( .5( ٖلى الخىالي . ًالخٔ قيل ) 2005و  1994في ٖامي     ) ˚ (م 

لشهش ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة الطغشى م5شكل )

 كاهون الثاوي في محطت الذساظت

 

y = 0.0434x - 75.622 
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y = 0.0278x - 18.967 
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y = 0.0078x + 1.6746 
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y = -0.0082x + 22.109 
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 (.2املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

و في قهغ جمىػ لىخٔ أن زِ الاججاه وان مخىافلا م٘ اإلاٗضٌ      

الؿىىي لهظا الكهغ َىاٌ مضة الضعاؾت ، وطلً بؿبب الخظبظب 

الىبير مً مضة ئلى أزغي بين مغجف٘ ومىسفٌ وُسجَل مٗضٌ 

، ألن صعظاث الخغاعة اهسفًذ في بضاًت ˚( م 26.2ؾىىي كضعه ) 

في مغة أزغي في اإلاضة  ( زم اعجفٗذ 1993-1988اإلاضة مً ) 

( وبالخالي ، احؿمذ اإلاضة بالخظبظب ، وزم اهدغف 1994-2005)

( بىدى  2017-2006اإلاٗضٌ باالعجفإ ًٖ زِ الاججاه للمضة ) 

 (.6فىق اإلاخىؾِ . هما في قيل )˚( م3 -1.5)

لشهش ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة الطغشى م6شكل )

 (2017-1988جموص للمذة ) 

 
 ( .2ملطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )ا

( 7وفُما ًخٗلم بضعظت الخغاعة الٗٓمى ، فمً زالٌ قيل )    

اصة ملاعهت باإلاٗضٌ  ًخطح لىا أن زِ الاججاه ٌؿير هدى الٍؼ

، هما ان زِ  2017وختى  1988، بضًءا مً ˚ (م33.03الؿىىي )

اإلاٗضٌ  ( اهسفٌ ئلى أكل مً 1995 1991الاججاه مً اإلاضة ) 

ت ًٖ اإلاضة ) ˚ (م1-( 0.1الؿىىي بملضاع ) اصة مٗىٍى ، لىىه قهض ٍػ

وسجلذ ˚ (م1.2-0.1( ، خُض جفاوث الاعجفإ بين )2017 - 1996

، واٖلى مٗضٌ في ٖام  1992في ٖام ˚ (م31.32اصوى مٗضٌ بلغ ) 

 ˚.(م33.75بىدى )  2017

في ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة العظمى م7شكل )

 (2017-1988محطت العماوة للمذة ) 

 
 (.3املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

في خين في خين جيىن صعظت الخغاعة الٗٓمى لكهغ واهىن        

( اط هجض أن زِ الاججاه ٌؿير 8الشاوي ، هما ًخطح مً الكيل )

اصة واضخت. فسالٌ الٗلض ألاٌو إلاضة الضعاؾت  ، اهسفًذ  هدى ٍػ

˚( م1صعظاث الخغاعة ، باؾخصىاء الؿىىاث التي اعجفٗذ فحها بىدى )

زالٌ ˚( م17.72ا الكهغ ، والتي ُسجلذ )الٗام لهظفىق اإلاخىؾِ 

الٗلض الشاوي مً هظه اإلاضة. زم اعجفٗذ صعظاث الخغاعة مغة أزغي 

 2007-2004، للمضة  مً ) ˚ ( م2-1.5بملضاع )أهثر مً اإلاخىؾِ 

جماش ى زِ الاججاه م٘ اإلاٗضٌ  2017الى ٖام  2011( ، ومً ٖام 

ة قهغ واهىن الٗام وؿبُا، وكض سجلذ أصوى مٗضٌ لضعظت خغاع 

، في خين بلغ اٖلى مٗضٌ ˚(م12.6ٖىضما بلغ ) 2006الشاوي في ٖام 

 ليل مجهما .   1999و  19984في ٖامي ˚ (م19.8لها)

لشهش ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة العظمى م8شكل )

 (2017-1988كاهون الثاوي للمذة ) 

 
 (.3املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

اما في قهغ جمىػ ، بضا الخظبظب واضخا للغاًت بين اعجفإ        

في اإلاضة ˚. ( م45.3)واهسفاى صعظت الخغاعة التي سجلذ مخىؾِ 

 1995 -1988ألاولى جباٖض زِ الاججاه هدى الاهسفاى للمضة 

زم ٖاص ليزصاص بكيل ًٖ اإلاخىؾِ ˚( م 1خُض اهسفٌ بملضاع )

y = -0.0113x + 50.195 
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y = 0.0636x - 94.857 
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y = 0.0509x - 84.557 
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زم اهسفٌ ˚ ( م2.5-2اع )بملض 2003-1996ملخّى للمضة 

وكض  2012للؿىىاث الخالُت لىىه ػاص مغة أزغي ابخضاًء مً ٖام 

، في ˚ (م47.8والتي بلغذ ) 2017سجلذ أٖلى صعظت خغاعة في ٖام 

، ˚(م42.6والتي بلغذ )  1994خين ُسجلذ اصوى صعظت خغاعة في 

اصة  فىق اإلاخىؾِ ˚ م 9وبكيل ٖام ، ًخجه زِ الاججاه هدى ٍػ

 ىي.الؿى

لشهش  ˚ ( الخزبزب والاججاه لذسحت الحشاسة العظمى م9شكل )

 2012-1980جموص للمذة 

 
 ( .3املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

وؿخيخج مً الاقياٌ الؿابلت التي جمشل الؿالؾل الؼمىُت      

خُاصًت والهغغي والٗٓمى ،  أن صعظاث  لضعظاث الخغاعة الٖا

اصة في  اصة بكيل هبير وهظا هدُجت للٍؼ الخغاعة جمُل ئلى الٍؼ

صعظاث الخغاعة التي ٌؿببها الاخخباؽ الخغاعي في ْل الخغير 

خُاصًت  اإلاىادي الخالي ، وهجض في جمىػ أن صعظاث الخغاعة الٖا

والٗٓمى والهغغي وان لها الخأزير ألاهبر. أزىاء خغهت زِ 

 الاججاه ، خُض ًخدغن نٗىًصا.

 جزبزب الػغط الجوي . -2

 بين الاعجفإ        
ً
 هبيرا

ً
ازخلف الًغـِ الجىي ازخالفا

( ملُباع ، 1010.308والاهسفاى ًٖ اإلاخىؾِ الؿىىي اإلاسجل )

 ما بين )  1989-1988ضاًت اإلاضة لألٖىام اط اعجف٘ فــي ب
ً
مخفاوجا

 هدى  1010.3-1011
ً
( ملُِباع ، زم ٖاص زِ الاججاه مائال

 بين ) 
ً
( ملُباع  1008.6 -1010.5الاهسفاى ًٖ اإلاخىؾِ مخفاوجا

، اعجف٘ مغة أزغي اٖلى مً اإلاخىؾِ ، زم اهسفٌ للؿىىاث 

(  1005.9 -1008.1، باهسفاى واضح جغاوح بين )  2001-2003

-2006ملُباع ، وفي اإلاضة ألازيرة اعجف٘ بكيل ملخّى لالٖىام 

ملُباع ، ًالخٔ قيل )  1013مسجال اٖلى وؿبت اعجفإ  2015

10 . ) 

( الخزبزب والاججاه للػغط الجوي )مليباس( ملحطت 10شكل ) 

 (2017-1988الذساظت للمذة) 

 
 ( .4املطذس :الباحثت باالعخماد على امللحم )

اما فهلُا ، فىجض ان قهغ واهىن الشاوي الظي ُسجلذ فُه       

أٖلى كُم للًغِ الجىي ، وطلً بؿبب اهسفـاى صعظاث 

ملُباع ،  1020الخغاعة فـــي هظا الكهغ ، اط بلغ اإلاخىؾِ الؿىىي 

وهجض زِ الاججاه مخأنل في اإلاٗضٌ الؿىىي مىظ بضاًت مضة 

ى الاعجفإ بكيل زم بضا ًىدغف هد 2003الضعاؾت ختى ؾىت 

 (.11ملخّى . ًالخٔ قيل )

(الخزبزب والاججاه للػغط الجوي )مليباس( لشهش 11شكل ) 

 (2017-1988كاهون الثاوي في محطت الذساظت للمذة) 

 
 ( . 4املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم ) 

( هجض 12اما باليؿبت لكهغ جمىػ ومً مكاهضة الكيل )            

ان زِ الاججاه ًخماش ى م٘ اإلاخىؾِ الؿىىي للمضة ألازيرة 

( ملُباع ، وسجل اٖلى مٗضٌ يغِ ظىي  1003.13والظي بلغ )

،  2009ملُباع في ٖام  1008.7زالٌ هظا الكهغ ونل الى 

y = 0.05x - 55.561 

40

42

44

46

48

50

1980 1990 2000 2010 2020

دل
مع

 
جة

در
 

رة
را

ح
ال

 ˚م 

 السنوات

y = 0.1247x + 1008.1 
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اط واهذ  1992 وُسجلذ اكل اصوى كُمت للًغِ الجىي في ٖام

ملُباع ، وبٗض جدلُل هظه اإلاضة الى فتراث ػمىُت نغيرة ،  1001.2

-1988هجض ان هىان زالر مخلاعبت مً الخظبظب ، اإلاضة ألاولى مً 

ت م٘ زِ الاججاه بمٗضٌ  2002 -1000جماقذ اإلاٗضالث الؿىٍى

اط جغاوخذ بين  2012-2003ملُباع زم اعجفٗذ مً  1002

 . ملُباع 1000.6-1008.6

( الخزبزب والاججاه للػغط الجوي )مليباس( لشهش 12شكل ) 

 (2017-1988للمذة)  جموص في محطت الذساظت

 
 ( .4املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

مً زالٌ جدلُل الؿالؾل الؼمىُت بمخىؾِ زمـ ؾىىاث       

، هجض ان الًغِ الجىي قهض  2017-1988للمضة الضعاؾُت 

 زالٌ هظه اإلاضة ، اط قهضث الٗضًض مً 
ً
ا  ملخْى

ً
جظبظبا

 باججاه 
ً
الاعجفاٖاث والاهسفاياث في الًغِ الجىي مصخىبا

ججاه وؿبي هدى الاعجفإ لخِ الاججاه وهظا ازغ نٗىص زِ الا

وهظا الاعجفإ ٖلى جىاكو همُاث الامُاع في اإلاىُلت الؾُما 

وانبذ زِ الاججاه هى ألاهثر ويىخا في الاعجفإ في قهغ واهىن 

 الشاوي للؿىىاث ألازيرة .

اح .  -3  جزبزب الٍش

اح جخأزغ بلىة الاخخيان التي جمشلها َبُٗت       ت الٍغ ان ؾٖغ

الؿُذ. في مدافٓت اإلاشنى التي لها ؾُذ مؿخى وجل٘ ٖلى خافت 

تها  اح وجفاوجذ ؾٖغ ت الٍغ ت ، اط ػاصث ؾٖغ الهًبت الصخغاٍو

. خُض حؿاًغ اإلاٗضٌ 2017-1988زالٌ مضة الضعاؾت بين 

م٘  1992-1988ت اإلاضة م / زا( في بضاً 3.1الؿىىي ، الظي بلغ ) 

(م/زا، زم اهسفٌ  0.9-0.4زِ الاججاه بفاعق وؿبي كلُل بلغ ) 

م/ زا( ووان أٖلى   3-1.9( الى  مابين)1999-1993في اإلاضة بين) 

اح ) مخىؾِ  ت الٍغ ، ًلُه  2001م/زا( في ٖام  4.6ؾىىي لؿٖغ

ن أصوى (م/زا ، في خين وا4.3الظي بلغ            )  2007باالعجفإ ٖام 

ًلُه باالهسفاى ٖام  2016م/ زا( في ٖام  1.7ؾىىي )مخىؾِ 

اح )  1993  (م/زا .1.9والظي بلغ فُه اإلاٗضٌ الؿىىي للٍغ

اح م/ثا في محطت 13شكل ) ( الخزبزب والاججاه لعشعت الٍش

 (2017-1988الذساظت للمذة ) 

 
 ( .5املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

( أن الخظبظب وان 14وفــــي قهغ واهىن الشاوي هجض في الكيل )      

( وان مخىافلا  1999-1988أهثر ويىخا ، ففي اإلاضة ألاولى مً  )  

(م / زا ، زم اعجف٘ ًٖ اإلاٗضٌ   2.5وؿبُا م٘ اإلاٗضٌ الظي بلغ ) 

( م / زا زم 5.2-2.5( ، لُتراوح بين ) 2013-2000الؿىىي مً   ) 

جا ابخضاًء مً ٖام ) ٖاص لُىسفٌ ( . وكض 2017ختى  2015جضٍع

اح في هظا الكهغ )  بلغ  أٖلى مخىؾِ  ت الٍغ م/  5.2ؾىىي لؿٖغ

اح ) ، في خين وان أصوى مخىؾِ  2007زا( في ٖام  ت ٍع م/ زا  1ؾٖغ

 .1999( في ٖام 

اح لشهش كاهون الثاوي 14شكل ) ( الخزبزب والاججاه لعشعت الٍش

 (2017-1988للمذة ) 

y = 0.0522x + 1002.3 
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 ( .5املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

غظ٘       اح ٍو ت الٍغ اما باليؿبت لكهغ جمىػ ، جؼصاص مٗضالث ؾٖغ

اح ازىاء الفهل الخاع الى الخباًً  ت الٍغ ؾبب جؼاًض مٗضالث ؾٖغ

الىبير في الًغِ الجىي والظي ًيخج ًٖ جؼاًض صعظاث الخغاعة 

وجمضص الهىاء فًال ًٖ وكٕى اإلاىُلت جدذ جأزير الًغِ 

واهذ   1994 -1988ة الضعاؾت ففي بضاًت مض .(3)اإلاىؾمي الهىضي

اح حؿير م٘ زِ الاججاه بكيل ًخىافم م٘  ت الٍغ مٗضالث ؾٖغ

م / زا ، خُض  3.7اإلاٗضٌ الؿىىي وؿبُا لهظا الكهغ والظي وان 

( ، اط  2013-1995م/ زا ، زم ػاص في اإلاضة )   3.9-3.1جغاوح بين 

 م/ زا (.  5.6-3.3جغاوخذ وؿبخه بين ) 

 2001جلذ زالٌ مضة الضعاؾت في ٖام وواهذ اٖلى وؿبت س  

( م/زا ، في خين بلغذ اصوى وؿبى للمٗضٌ  5.6والتي بلغذ ) 

 ( .15. ًالخٔ الكيل ) 2016( م/زا في ٖام  2.1الؿىىي ) 

اح لشهش جموص ملحطت 15شكل ) ( الخزبزب والاججاه لعشعت الٍش

 (2017-1988الذساظت للمذة ) 

 
 ( .5امللحم )املطذس : الباحثت باالعخماد على 

 جزبزب الشطوبت اليعبيت .  -4

ىبت اليؿبُت الؿىىي 16ًخطح مً الكيل )      ( أن مٗضٌ الَغ

لى ٌَى هظه اإلاضة 39.6كض سجل ) ٪( زالٌ مضة الضعاؾت ، ٖو

اؾخمغ زِ الاججاه في الاهسفاى م٘ بٌٗ الخظبظباث. فاحؿمذ 

ىي ( باالعجفإ وؿبُا ًٖ اإلاٗضٌ الؿى 1998-1988اإلاضة مً ) 

( ، جخماش ى م٘ 2017-1999٪( ، في خين واهذ اإلاضة مً ) 2بيؿبت) 

اإلاٗضٌ الؿىىي ، جًمىتها بٗو الاهدغافاث زالٌ ؾىىاث 

، بؿبب  1993%( في ٖام 47مخفغكت . و بلغ اٖلى مٗضٌ ؾىىي )

غة في طلً الٗام ، ووان اصوى مٗضٌ وان في  هٌُى ألامُاع الغٍؼ

 %(.31.8والظي بلغ   )  2017ٖام 

( الخزبزب والاججاه للشطوبت اليعبيت %في محطت 16شكل )

 (2017-1988الذساظت للمذة ) 

 
 ( .6املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

اما باليؿبت لكهغ واهىن الشاوي ومً زالٌ الخدلُل في الكيل      

( هجض أن اٌو ؾىت في بضاًت مضة الضعاؾت واهذ اٖلى مً 17)

% (، زم جىافم بٗضها اججاه 64اإلاٗضٌ الؿىىي الظي بلغ ) 

ىبت مؿاًغا لخِ الاججاه يمً اإلاضة مً )  ( ،  1992-1989الَغ

ىبت (  قهض2001-1993جلحها اإلاضة مً )  ث اعجفاٖا في وؿب الَغ

% ( ، زم جىاكو مغة أزغي في 7ًٖ اإلاٗضٌ الؿىىي بملضاع ) 

%(،  9-2( ًٖ اإلاٗضٌ الٗام بملضاع )2005-2002اإلاضة مً ) 

( لُىسفٌ مغة  2007و 2006اعجف٘ بٗضها زالٌ الٗامين )  

الظي  2014أزغي ختى نهاًت مضة الضعاؾت ، ٌؿدشنى مجها ٖام 

%( ، 10اٖلى مً اإلاٗضٌ الٗام بملضاع )  % (74سجل وؿبت ) 

ىبت لهظا الكهغ في ٖام  بيؿبت)  2014ووان اٖلى مٗضٌ للَغ

غة زالٌ هظه اإلاضة مً طلً 75 %( بؿبب هٌُى ألامُاع الغٍؼ

y = 0.0178x - 33.222 
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ىبت وؿبُت سجلذ في ٖام  ٪ 52اط بلغذ )  2009الٗام ، وأصوى َع

 م٘ كلت الدؿاكِ زالٌ هظا الٗام 
ً
 .( ، جؼامىا

خزبزب والاججاه للشطوبت اليعبيت % لشهش كاهون ( ال17شكل )

 (2017-1988الثاوي للمذة ) 

 
 (.6املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

ىبت في قهغ جمىػ جىسفٌ بؿبب       وبُبُٗت الخاٌ هجض أن الَغ

 1988كلت ألامُاع والاعجفإ في صعظاث الخغاعة والجفاف. في ؾىت 

ىبت اٖلى مً اإلاٗضٌ الؿىىي بفاعق )  %( ، اما اإلاضة 3واهذ الَغ

( ، اهسفٌ زِ الاججاه ًٖ اإلاخىؾِ 1989-1989مً ) 

ص مغة أزغي ملاعهت ٪ ، زم ػا20-18الؿىىي وجفاوث بين 

٪( وكض ُسجلذ 27-23، مخفاوًجا بين )  1999-1991مً باإلاخىؾِ 

ىبت في ٖامي )  %( 27بملضاع )  20016و ( 1997أٖلى وؿبت َع

ىبت بلغذ   2015٪ في ٖامي ) 14ليل مجهما. وسجلذ أكل وؿبت َع

ىبت اليؿبُت في  2017و  ( ليل مجهما اط ًغجبِ الاهسفاى في الَغ

زيرة باهسفاى همُت ألامُاع التي تهُل. مما أصي الى الؿىىاث ألا 

الاهسفاى الىاضح في هٌُى ألامُاع في الؿىىاث ألازيرة ٖلى 

 اهدضاع زِ الاججاه الهابِ.

( الخزبزب والاججاه للشطوبت اليعبيت % لشهش جموص 18شكل )

 (2017-1988للمذة ) 

 
 . (6املطذس: الباحثت باالعخماد على امللحم )

 جزبزب الامطاس . -5

ًغجبِ مىؾم الدؿاكِ في مىُلت الضعاؾت بىنٌى       

ت اللاصمت الى الٗغاق مً البدغ اإلاخىؾِ  ، اط  اإلاىسفًاث الجٍى

جيكِ هظه اإلاىسفًاث في فهل الخٍغف زم ًؼصاص جىغاعها في 

فهل الكخاء الا انها جًٗف في فهل الغبُ٘ ختى جيخهي في فهل 

ومىُلت الضعاؾت جبٗا لظلً هىاء  الهُف ، فِؿىص ٖلى الٗغاق

لظا جهىف امُاع  (4)( خاع ظاف مؿخلغ. tcمضاعي كاعي ) 

ت للٗغاق, ما  مىُلت الضعاؾت يمً الهًبت الغغبُت  الصخغاٍو

ٌٗني انها جل٘ يمً الاكالُم الجافت, وهظا ما ًفؿغ جباًً الامُاع 

لُم في مدافٓت اإلاشنى مً ؾىت ألزغي.  الن هظا ما جمخاػ به الاكا

الجافت مً جظبظب في الامُاع, الا ان ما ٌؿلِ  مً الامُاع في 

أي انها جدؿم ( 5)ؾاٖت حٗاصٌ همُت الدؿاكِ زالٌ ٖام وامل. 

 بالفجائُت .

( أن زِ الاججاه إلظمالي هٌُى 19و ًخطح مً الكيل )     

 م٘ اإلاٗضٌ الؿىىي الظي ُسّجَل 
ً
ألامُاع الؿىىي وان مخىافلا

خين مبلغ أٖلى همُت هٌُى لألمُاع ليل مً  ( ملم ، في90.47)

( ملم. وأصوى مٗضٌ 163.12( بملضاع )2003و  1997ٖامي ) 

. و ابخضاء 1990( ملم ، وطلً في ٖام 26.21لهٌُى ألامُاع وان )

( واهذ همُاث الهٌُى أكل مً  1990-1988مً اإلاضة بين )  

لهٌُى ( ملم ، زم ػاصث همُاث ا80-26وجغاوخذ بين ) اإلاخىؾِ 

( خُض ػاص  2003-1991بكيل ملخّى في اإلاضة التي بضأث مً ) 

ملم( ولىً في اإلاضة  163-65فحها اإلاُغ أهثر مً اإلاٗضٌ جغاوح بين )

y = -0.2837x + 631.75 
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( التي قهضث اهسفايا  2017-2007التي جبٗتها اإلاضة مً ) 

ا ًٖ اإلاخىؾِ  ( ملم ، وؾبب 99-55.8، خُض جغاوح بين )مٗىٍى

ت الضعاؾت بالخغيراث اإلاىازُت التي هظا الاهسفاى جأزغ مىُل

 قهضتها الٗالم.

( الخزبزب والاججاه ملجموع الامطاس العىوي ملم 19شكل )

 (2017-1988ملحطت الذساظت للمذة ) 

 
 (.7املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

وجفاوجذ ألامُاع اإلاىؾمُت بكيل هبير ، خُض أن أمُاع الكخاء    

ؤلاظمالي لها زالر مضص مسخلفت بين نٗىص وهبٍى ًٖ اإلاخىؾِ 

( ملم. وقهضث 19.67الؿىىي لكهغ واهىن الشاوي والظي ُسّجَل )

 ًٖ ؤلاظمالي 1990-1988ألامُاع في بضاًت اإلاضة بين  ) 
ً
( اهسفايا

( ملم ، زم اعجفٗذ في اإلاضة مً            18.3-7.1الؿىىي جغاوح بين )

( 44.5-30.1( مسجلت ئظمالي ؾىىي ًتراوح بين ) 1991-2000) 

 2017وخنى ٖام 2000ملم ، زم اهسفٌ مغة أزغي مىظ الٗام 

 ملم(.  24.1-0.01خُض جغاوح بين )

( الخزبزب والاججاه ملجموع الامطاس ملم لشهش كاهون 20شكل )

 (2017-1988 الثاوي للمذة )

 
 (7املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

أما أمُاع الغبُ٘ التي ًمشلها قهغ هِؿان ، فلض سجلذ          

( ملم ، قهضث زالله اإلاضة جظبظباث 8.91ئظمالي ؾىىي كضعه )

واضخت فًال ًٖ ٖضم الاؾخلغاع بين مضة وأزغي. ففي اإلاضة 

 4.9-0.1خُض جغاوخذ بين )واهذ أكل مً اإلاخىؾِ  1989-1992

في  1996(. زم بضأ ٖام 1995-1993ملم( زم ػاصث مىظ اإلاضة مً ) 

ضم ويىح الاججاه للفتراث  الخأعجح بين الاهدضاع والاعجفإ ٖو

 الالخلت ، لىىه اهسفٌ بكيل ٖام في الؿىىاث ألازيرة. 

( الخزبزب والاججاه ملجموع الامطاس لشهش هيعان 21شكل )

 (2017-1988للمذة )  ملحطت الذساظت

 
 (7املطذس الباحثت باالعخماد على امللحم )

( 22ومً الكيل )      ً الاٌو ( هجض أن أمُاع الخٍغف)لكهغ حكٍغ

ً ، ولىً ًمىً  بضث أهثر جظبظبا مً أمُاع اإلاىؾمين آلازٍغ

جمُيز زالر فتراث يمً الاججاه الٗام للمُغ ، جمشلذ ألاولى مً 

، خُض وان أكل مً ؤلاظمالي الؿىىي لهظا الكهغ  1988-1990

اصة ًٖ  2003-1991ة مً ( ملم ، وقهضث اإلاض5.8الظي سجل ) ٍػ

ؤلاظمالي جخسللها ؾىىاث اوٗضم فحها ؾلٍى الامُاع زالٌ هظا 

 (.2017و  2004الكهغ ، زم اهسفٌ مغة أزغي بين ٖامي ) 

y = -1.3247x + 2743.2 
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y = -0.7081x + 1437.7 
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y = -0.2536x + 516.83 
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( الخزبزب والاججاه ملجموع الامطاس/ ملم لشهش 22شكل )

ً ألاول للمذة )   (2017-1988حشٍش

 
 .(7املطذس : الباحثت باالعخماد على امللحم )

ًىضح هظا الخدلُل أن اإلاضة ألازيرة مً مضة الضعاؾت سجلذ      

اهسفاًيا في ئظمالي هٌُى ألامُاع بؿبب جظبظب اإلاىار الظي 

خضر في اإلاىُلت وفي الٗالم ، والتي واهذ في الٗلض ألاٌو مً هظا 

اللغن ممشلت باعجفإ صعظاث الخغاعة في فهلي الغبُ٘ والخٍغف. . 

اصة وهظلً اهدكاع اإلاغجف ت فىق الٗغاق في الكخاء وٍػ ٗاث الجٍى

 جىغاعاتها .

ًخطح مما ؾبم مً هخائج جدلُل مضة الضعاؾت وجلؿُمها الى       

فتراث كهيرة وفًلا للخظبظباث التي أبغػها عؾم املخُُاث 

البُاهُت للٗىانغ اإلاىازُت ، أن ظمُ٘ الٗىانغ اإلاىازُت في 

مضة وأزغي ًٖ  اإلاىُلت قهضث جظبظبا مىازُا  واضخا بين

ت الٗامت  فٗلى الغغم مً كهغ اإلاضة الؼمىُت  مخىؾُاتها الؿىٍى

( ئال أن أهبر حغير خضر في الٗىانغ اإلاىازُت مً 1988-2017)

زالٌ اهدغافها ًٖ مٗضالتها في الؿىىاث ألازيرة مً هظه اإلاضة ، 

وزانت في بضاًت اللغن الخالي ، وهظا ًخىافم م٘ قضة حغير اإلاىار 

هضه الٗالم في هفـ الىكذ. واهذ صعظاث الخغاعة هي الظي ٌك

ألاهثر حغيًرا مً بين ٖىانغ اإلاىار ، خُض اججهذ ئلى الاعجفإ اط 

اعجفٗذ بكيل هبير في الؿىىاث ألازيرة ، في خين قهض اججاه 

 ٖلى اهسفاى 
ً
اصة في الًغِ الجىي ، مما أزغ ؾلبا الُلـ ٍػ

 هٌُى ألامُاع في اإلاىُلت.

جإصي الٗىامل املخلُت في مىُلت الضعاؾت ، وال ؾُما هما    

يىابِ الؿُذ الُبُعي ، صوًعا في جأزيرها ٖلى الٗىانغ اإلاىازُت 

اح ٖلى ؾُذ اليىهب ، وهظلً  ت الٍغ ، وال ؾُما جأزيرها ٖلى ؾٖغ

اهسفاى مؿخىي ؾُذ البدغ والاكتراب مىه ، مما ًإزغ ٖلى 

اصة الًغِ. هما أن اإلاىك٘ الجغغافي ل ت ؾلٍى ٍػ ه جأزير ٖلى ػاٍو

اصة ألاقٗت اإلاىدؿبت.  الكمـ وٍػ

 املبحث الثاوي

 الخىوع  الاحيائي الحيواوي  في محافظت املثنى.

مً اإلاٗغوف أن البِئت الٗغاكُت ملُئت بالٗضًض مً أهىإ      

ت التي واهذ ججىب ألاوصًت والؿهٌى ، ولىً  الخُىاهاث البًر

ح لٗىانغه مً مىؾم ئلى آزغ بؿبب حغير اإلاىار والخظبظب الىاض

وؾىت بٗض ؾىت، والخىؾ٘ الٗمغاوي والهىاعي الىبير ، واػصًاص 

مٗضٌ الىمى الؿياوي وما جخُلب أٖماٌ البىاء والخٗمير ، وإوكاء 

وجأؾِـ ألاوكُت الاكخهاصًت اإلاالئمت إلاىاهبت همى الؿيان 

فًال ًٖ الخلىر البُئي الىاجج ًٖ ألاوكُت الهىاُٖت وزانت 

ُإ الغاػ والىفِ ، ول هظا وغيره أصي ئلى جىاكو أٖضاص في ك

له لالهلغاى أو اهه ٌِٗل  هظه الخُىاهاث ، فُما قم بًٗها ٍَغ

 
ً
 ًٖ طلً ، ٌؿهم اًًا

ً
أة التهضًض باالهلغاى. فًال جدذ َو

الغعي الجائغ والغعي الٗكىائي ، هدُجت الخىؾ٘ في ألاوكُت 

ظه الٗىامل مجخمٗت أصث اإلاخٗللت باوكاء اإلاؼإع الخُىاهُت ، وه

ئلى ئيٗاف الخىٕى البُىلىجي الخُىاوي وفلضان  بًٗها إلاىائلها 

 الُبُُٗت او حغير مىاكٗها.

وهدُجت لًٗف الىعي لضي الىاؽ فال ًضعن الىشير مجهم أهمُت      

وصوع هظه اليائىاث في الخىاػن الُبُعي للبُئُت. اط ان هظه 

ا في الىٓم البُئُت ، فهي حؿهم في  ًُ الخُىاهاث جإصي صوًعا عئِؿ

م  ً ٍَغ ت ٖو اصة زهىبت التربت مً زالٌ بلاًاها الًٍٗى ٍػ

ٍاصة كضعتها ٖلى امخهام ئيٗاف َبلت ؾُذ التربت وزلخلتها وػ 

ت  اصة ؾٖغ تها ، فًال ًٖ اؾهامها في ٍػ جها وتهٍى اإلاُاه وجسٍؼ

ومٗضٌ اهباث الٗضًض مً البظوع الىباجُت ألنها جمغ ٖبر مٗضة 

الخُىاهاث الٗاقبت ، وجلىم الخُىاهاث أزىاء ؾفغها ٖبر البِئت 

م  ٘ هظه البظوع بكيل ممخاػ وفي أماهً مىفهلت ًٖ ٍَغ بخىَػ

ت بمغاكبت ٖضص  البراػ .  هما جلىم الخُىاهاث اإلافترؾت البًر

y = -0.0624x + 130.71 
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الخُىاهاث الٗاقبت وانُُاصها هفغائـ لها  ، مما ًللل مجها 

بكيل ًإصي ئلى ٖضم جضهىع الغُاء الىباحي ، وهظا ًإصي ئلى زلم 

جىاػن بُئي ، وجإصي الُُىع صوًعا مؼصوًظا ألنها جفترؽ مً كبل 

والخكغاث الًاعة ،   أهىإ مُٗىت أو جفترؽ هي اللىاعى

فخدىاولها هغظاء وبًٗها ًلٗب صوًعا مهًما في هلل خبىب الللاح 

ٗض (6) بين الىباجاث والخكغاث التي حِٗل في الىٓام البُئي . َو

ت والُُىع، مً اهم أوكُت الؿُاخت نُض  الخُىاهاث البًر

ت التي ًماعؾها الهُاصون  في هشير مً الضٌو  الىالؾُىُت الفٍُغ

ت  مما في الٗال م ، هٓغا لخىافغ مسخلف اقياٌ الخُىاهاث البًر

أصي الى جُىع جلً الاوكُت وأنبدذ حٗخمض بكيل أؾاس ي ٖلى 

مكاهضتها في مىائلها الُبُُٗت واللُام بالخلاٍ الهىع 

الفىجىغغافُت ، إلاا لخلً اإلاكاهضة مً سخغ وظاطبُت زانت 

فىي باليؿبت للؿائذ خُىما ًغي هظه الخُىاهاث بالكيل الٗ

 (7)الظي ًسخلف ًٖ نىعة هفـ الخُىاهاث في خضائم الخُىاهاث

، في مجاٌ اإلاضن أو مكاهضتها في وؾائل الاجهاٌ اإلاغئُت والُُىع 

ت وألاؾمان في ألانهاع والبديراث مً بين اإلايىهاث  والخُاة البًر

الُبُُٗت التي جإزغ ٖلى أي مىُلت ظغغافُت، اط انها حٗض اخض 

ًها في الخىاػن البُئي بٗىانغ أزغي ، اإلاهاصع التي ال ًم ىً حٍٗى

لظلً فهى ًلضم ميزة ئيافُت وهى مغغىب فُه أهثر للؿائدين 

ؾُخسضمذ اإلاىُلت للؿُاخت. وألهمُت الخىٕى البُىلىجي 
ُ
ئطا ما أ

الخُىاوي ، ؾِخم الخٗغف ٖلى هظا الخىٕى في مىُلت الضعاؾت 

لى الىدى الخالي :  ٖو

  : الخىوع الاحيائي 
ً
ت .اوال  للحيواهاث البًر

جؼزغ مىُلت الهًبت الغغبُت وبًمجها باصًت اإلاشنى والتي جًم      

ت للخىٕى الخُىاوي  ول مً باصًتي الؿلمان وبهُت ، بالخُاة البًر

والؼواخف والشضًاث والبرمائُاث ، اط حكير الضعاؾاث الى ان 

، هٓغا لخىٕى َبُٗت  (8)اٖضاصها ونلذ هدى اهثر مً اإلاائت هٕى 

ؾُذ اإلاىُلت بىظىص الٗضًض مً الىصًان والهًاب والخالٌ 

واإلاؿُالث اإلاائُت الجافت ، فًال ًٖ وظىص اهىإ الىهىف ، مما 

ىفغ خماًتها ، وبالخالي  ت ٍو ًإصي الى نٗىبت الىنٌى للخُاة البًر

ت مسخلفت ألاهىإ  ، والظئاب  جخىاظض في جلً البِئاث خُىاهاث بٍغ

ت والضٖال ُج والشٗالب وأبً آوي والًبإ والافاعي وألاعاهب البًر

والسخالي واألعوٌ والًب والؼواخف ، وأهىإ مسخلفت مً 

الُُىع الجاعخت والهلىع والخىم والكىاهين والبىم والخضاة ، 

. (4)فًال ًٖ اهىإ ازغي والخمام البري والؿمىان واللُا وغيرها

 (.1( والهىعة)2ًالخٔ ظضٌو )

ت املخواحذة في بادًت املثنى( الحيواهاث 2حذول )   البًر

 الاظم العلمي الاظم املحلي ث

 Vulpes ruppelli schinz ثعلب 1

 Arabian wolf. Canis Lupua arabs الزئب العشبي 2

 Dipodomys حشر كىغشي  3

 Erinaceinae اللىفز 4

 Lacertilia سحليت 5

 Uromastyx الػب ألاظود 6

 Varanus اسول الصحشاء 7

 Felis Silve stris اللط البري  8

 Hyaena hyaena الػبع 9

 Uromastyx غب 10

 Hystrix inbica دعلج 11

 Lepus capinses اسهب بشي  12

 Reptilia الضواحف 13

ت العشاق ، وصاسة البيئت ، حالت  املطذس : الباحثت باالعخماد على : حمهوٍس

 .88، ص2015املعلوماث ، ، مشكض جلىياث  2014البيئت في العشاق لعام 
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ت املخواحذة في بادًت املثنى1ضوسة )   ( عذد مً الحيواهاث البًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 2املطذس : الباحثت باالعخماد على الجذول سكم )  

ىؿبها نفت زانت وهي     ت ٍو وهظا ما ًميز البِئت الصخغاٍو

ت  ، والتي جميزث هي ألازغي بانها جىُفذ  الخىٕى في خُىاهاتها البًر

بُٗت الباصًت والٓغوف اإلاىازُت اللاؾُت فحها، وحٗاٌكها م٘  َو

ت في الفًُاث والخبراث  الىباجاث الٗكبُت اإلاخىفغة بهىعة  مخىٖى

ها وبُىن الاوصًت ، ٖىضم ا حغمغها مُاه الامُاع في مىاؾم ؾلَى

لت الامغ  الؾُما مىؾم الكخاء ، والظي ٌؿخمغ وظىصه إلاضة ٍَى

الظي ًىفغ لها اإلااء والغظاء اإلاىاؾبين للِٗل ، فهي بهظه 

الخهائو انبدذ بِئت كاَبت للىشير مً اهىإ  الخُىاهاث 

ضة واإلاهاظغة  ، اط انها اجسظث م ً اإلاؿخاوؿت الانلُت والفٍغ

صخىع وههىف الصخغاء جخىعا لها حِٗل فحها وجسخبئ مً 

 . (9)مُاعصة الخُىاهاث اإلافترؾت لها

وهدُجت لخظبظب ٖىانغ اإلاىار فلض انبدذ مىُلت الضعاؾت     

ت ٖالُت ، جىدكغ فحها الىباجاث  مخضهُت الامُاع وطاث مضًاث خغاٍع

ت الخىلُت  في الغالب ، وجبٗا للخغيراث اإلاىازُت ،   الصخغاٍو

جخًاءٌ أهىإ الىباجاث والخُىاهاث في مىُلت الضعاؾت مما ٌؿب 

 والخىاظض في مىاك٘ أزغي ، مما ظٗل مجها بِئت 
ً
بفلضانها مىكُٗا

ت بدىٕى  بؿُِ بُىلىظُا  .( 10)صخغاٍو

 : الخىوع الحيوي للطيوس .
ً
 ثاهيا

م الهجغة بدشا ًٖ البِئت التي      جدب٘ مٗٓم الُُىع في الٗالم ٍَغ

م همىها وجيازغها ، فخغاصع مىاَجها الانلُت هدى مىاًَ جالئ

ِكها ،  ظضًضة للخهٌى ٖلى مىائل الغظاء التي جإمً بلاؤها ٖو

لظا فهي تهاظغ ٖىض  خضور حغيراث مىازُت او بُئُت جُغأ ٖلى 

مىُلت جىاظضها مما ًضفٗها الى الٗىصة مً ظضًض الى مىاَجها 

 الانلُت .

ٌو الكغق ألاوؾِ لتربُت الُُىع ، وجهضع الٗغاق ملضمت ص      

وىهه اخض البلضان الغىُت وؿبُا بالخىٕى البُىلىجي بهىعة ٖامت 

وأهىإ الُُىع بكيل زام ، وان طلً هدُجت لخىفغ اإلالىماث 

التي ججٗل هظه البلٗت مالطا للىشير مً الُُىع املخخلفت ألاهىإ , 

ة الُُىع والتي اهمها وكٕى الٗغاق يمً الخٍُى الغئِؿُت لهجغ 

لُا  ا والى الجىىب الغغبي مً اوعبا ، وإلى افٍغ التي جمغ ٖبر ؾُبًر

غة الٗغبُت. اط ٌكيل الٗغاق ههف اإلامغ ) الُابـ (  وقبت الجٍؼ

املخهىع بين البدغ اإلاخىؾِ والخلُج الٗغبي ، ال ؾُما و أن 

الُُىع وزانت الهغيرة مجها ، جخجىب الٗبىع فىق اإلاؿُداث 

 والبداع.اإلاائُت الىبيرة 

ِ الٗغض ي الضافئ ما بين        هما ان وكٕى الٗغاق يمً الكٍغ

اإلاىاَم الخاعة في الجىىب والباعصة الكمالُت ، مً قاهه أن 

ًجظب الٗضًض مً الاهىإ  املخخلفت مً الُُىع للميىر في 

ه مً الخىٕى الُىبىغغافي  ت مً الٗغاق بما ًدخٍى الانلإ اإلاخىٖى

ٗت مً البديراث والاهىاع ئلى اإلاىاَم الظي عؾم باهىعاما بضٌ

ت ئلى اإلاىاَم اإلاخمىظت والتي جخغير  ت وقبت الصخغاٍو الصخغاٍو

 . (11)بخغير مىاؾم الؿىت

وؾاٖض في اغىاء أهىإ واٖضاص الُُىع اإلاهاظغة واإلالُمت في       

 (12)مدافٓت اإلاشنى ٖاملي وفغة الغظاء ووظىص اإلاؿاخاث الخًغاء.

غ  ني الغاب٘ ًٖ الخىٕى البُىلىجي في الٗغاق اط أقاع الخلٍغ الَى

 417والهاصع ًٖ وػاعة البِئت الٗغاكُت ، ان هىالً اهثر مً ) 
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ا( مً الُُىع اإلاخىاظضة في الٗغاق مجها)  ا ( حٗض  182هٖى هٖى

 .(13)مهاظغة

ت       وهدُجت لخىافغ الغظاء في مىُلت الضعاؾت مً هباجاث بٍغ

ت، ف فُلُاث مخىٖى لض جسههذ باصًت اإلاشنى بىظىص وخُىاهاث َو

زغوة واٖضاص هشيرة ظضا مً مسخلف اهىإ وانىاف الُُىع ، 

والتي وظضث في هظه الُبُٗت مالطا  لها او مياها الؾتراختها 

وجيازغها وحغظًتها ، فخًم باصًت اإلاشنى أهىإ مسخلفت مً الُُىع 

املخلُت واإلاهاظغة مشل) َائغ الغهى، والبج٘ ألابٌُ، وبلكىن 

ابٌُ نغير ، وبلكىن ظباع ، و الخظف الكخىي ، وبلكىن 

جت نغيرة ، ومغػة الضظاط ، والخباعي ، واللُا  اعظىاوي ، وصٍع

 (2( والهىعة ) 3. ًالخٔ ظضٌو )(14)وغيرها

 ( الطيوس املخواحذة في محافظت املثنى3حذول )

الاؾم الٗغبي 

 للُير
 الاؾم الٗلمي للُير

الاؾم الٗغبي 

 للُير
 الٗلمي للُيرالاؾم 

بلكىن ابٌُ 

 نغير
Egrettagarzetta 

 الفازخت

 
Streptopelia decaocto 

 Meropsapiaster وعواع أوعوبي Bubulcusilis بلكىن اإلااقُت

 Glareolapratincola أبى الِؿغاإلاُىق  Ardeapurpurea بلكىن اعظىاوي

ابى مىجل 

 ألاؾىص

Plegadisfalcinell

us 

َُُىي اخمغ 

 الؿاق
Tringatotanus 

 الؼكت

 
Anhinga rufa ٌُالبج٘ ألاب 

Pelecanusonocrotalu

s 

 ً مالً الخٍؼ

 الغماصي
Ardeacinerea ٖهفىع اؾباوي 

 

Passer hispaniolensis 

 

 الىدام الىبير

 

Phoenicopterusr

uber 

نغص مدمغ 

 الٓهغ

 

Laniuscollurio 

 اول املخاع

 

Haematopusostr

alegus 
 الىياث

Recurvirostraavosett

a 

 الجهلٌى )فغاع(

 

Capella 

gallinago 
 اوػ اعبض

 

Anseranser 

كُلاٍ 

 اؾىىضعي 

 

Charadrius 

alexandrines 
 Oenanthe isabellina الابلم الاقهب

 نُاص الؿمً
Halcyon 

smyrnensis 
 اللمغي 

 

Streptopeliaturtur 

نُاص الؿمً 

 الابل٘
Ceryle rudis 

خىوي  غغاب ٍػ

 هىضي
Coraciasbenghalensis 

 الكهغمان

 
Tadornatadorna 

 الٗلٗم

 
Pica pica 

 صظاط ماء
Gallinuluachloro

pus 
 Hirundorustica ؾىىهى

 البِ الهُني
Casarea 

ferruginea 
 بلبل ابٌُ الخض

Pycnonotusleucogen

ys 

 جم جبىن

 
Cygnus olor 

 خمام الغاباث

 
Columba palumbus 

 الخًيري 

 

Anas 

platyrhynchos 

 مغػة البُائذ

 
Circus aeruginosus 

ابى ػلت ) الهغبان 

) 
Anas acuta ٘الؼعػوع الكائ Sturnus vulgaris 

 الخظف الهُفي
Anas 

querquedula 

غ الٗغاقي  ابى الٖؼ

 
Priniagracilis 

 Phylloscopyscollybita الىلكاعة Anas crecca الخظف الكخىي 

 Cursorius cursor هغوان Aythya ferina الىوـ

جت نغيرة  Irania gutturalis أبى الخىاء Calidrisminuta صٍع

 ٌ  ابى اإلاغاػ

 

Himantopushim

antopus 

بلكىن ابٌُ 

 هبير
Egretta alba 

 Fulicaatra الغغة
كىبرة كهيرة 

 ألاناب٘

Calandrella  

bruchydactyla 

نُاص الؿمً 

 الغفغاف
Alcedo atthis كىبرة الخلل Alauda arvensi 

 ابلم أوعوبي
Oenantheoenan

the 
 Ammomanes deserti كبرة الصخغاء

 ابلم الباصًت
Oenantheplesch

anka 
 Passer domesticus ٖهفىع صوعي

وعواع قغقي 

 نغير

Meropsorientali

s 
 Motacilla alba طٖغة فخاط بًُاء

 Galerida cristata كبرة مخىظت
هىعؽ 

 البدغاإلاخىؾِ
Larusmelanocephalu 

 كبرة هضهضًه

 

Alaemonalaudip

es 
لت مسُُت  Limosa Lapponicaa بلٍى

 Upupa epops الهضهض Corvuscora غغاب

 غغاب ابل٘

 

Corvuscoroneco

rnex 
 Pterocles alchata كُاالىضعي 

كُلاٍ ابٌُ 

 الظًل
Chettusialeucura ًُكُا اؾىص الب Pterocles orientalis 

اخمغ  كُلاٍ

 اللغض

Hoplopterusindi

cus 
 Anthropoides virgo الغهى

كُلاٍ قىوي 

 الجىاح

Hoplopterusspin

osus 
 الخباعي 

Chlamydotis 

undulata 

هىعؽ انفغ 

 الؿاق
Laruscachinnans طٖغة فخاح Motacilla flava 
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 Circus cyaneus مغػة الضظاط Larusgenei الىىعؽ

ٖلاب اؾفذ 

 اعكِ هبير
Aquila clanga كُا  ٖغاقي وغاق Pterocles senegallus 

 ابى ملٗلت
Platalealeucorod

ia 
 Aythya  ferina خظاق

 املطذس : الباحثت باالعخماد على :

ت العشاق ، وصاسة البيئت ،حالت البيئت في العشاق لعام 1) ،  2014( حمهوٍس

 .90-88، ص2015مشكض جلىياث املعلوماث ،

،  2ظلمان ، مً طيوس العشاق املهذدة باالهلشاع ، ط( علي وعمت 2)

م ،   .17، ص 2012مطبعت البًر

( دمحم فاغل واخشون ، أهواع الطيوس في مىاطم الاهواس والاهواع 3)

افذة اليها مً الذول املجاوسة ، وصاسة البيئت ، كعم الىظم البيئيت ، ج  1الو

 .7، ص 2018، دساظت غير ميشوسة ، 

خ ( ملابلت شخطي4)  . 8/1/2021ت مع الخبير البيئي دمحم عباط عبود بخاٍس

خ ) 5) اساث امليذاهيت بالخواٍس  13/3/2021، 28/2/2021،  4/1/2021( الٍض

. ) 
 

 ( عذد مً الطيوس املخواحذة في بادًت املثنى2ضوسة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( .3املطذس :  الباحثت باالعخماد على بياهاث الجذول ) 

 : الخىوع
ً
 الاحيائي للحششاث . ثالثا

جمشل الخكغاث اهبر الُىائف اإلاىخمُت إلافهلُاث الاعظل ، اط       

ض ٖضص ما ٌٗغف مجها ٖلى زالزت اعبإ مجمٕى اٖضاص الخُىاهاث  ًٍؼ

ها . فهي بظلً جفىق في ٖضصها ظمُ٘ خُىاهاث الُابؿت .  بمجمٖى

اث  (15)وجخىاظض فٗلُا في ول ميان ، وحٗض الخكغاث مً الالفلاٍع

الىخُضة ، وهي جلىي ٖلى الُيران وبًٗها ماهى ياع ومجها ما 

ًيىن هاف٘  ، اط جلغى الخكغاث الًاعة ) آلافاث ( طاث الفم 

ت واألوعاق التي جلغيها خكغة )  اللاعى أظؼاء الىباث الخًٍغ

غكاث ابي صكُم اإلاىالح والىُاٍ( والاػهاع التي جلغ  يها الجغاص ٍو

خكغة ) ظمل الىعص ( ، ومجها ما ًدفغ اهفاكا صازل  الؿُلان مشل 

خكغة )خافغاث أشجاع الفاههت و زاكباث الظعة( او جخلف الاظؼاء 

الضعهُت والجظوع املخخلفت اؾفل ؾُذ التربت هدكغة ) الخفاع ( 

 مجها ًخلف زماع الىباث بالخفغ فحها  أًًا 
ً
، هما ان بًٗا

ٍه هدكغة ) طبابت الفاههت وطبابت والخغظًت ٖلى ما ًدخى 

ُاث( . وحٗمل بًٗها ٖلى اكالق عاخت الخُىان بلضغها  اللٖغ

ت ٖىض  اإلاإلم او َىُجها اإلاؼعج ، فًال ًٖ افغاػ اإلااصة الياٍو

مالمؿتها لجؿمه ، مما ًإصي الى الخهاق قٗىع الطٖت او التهاب 

م امخهانه  ظؿمه ، وحِٗل بًٗها ٖلى صم الخُىان ًٖ ٍَغ

 زم جىلل الٗضوي مؿببت  له الامغاى . ومً

اما الخكغاث الىافٗت فخيىن ٖلى ٖضة أهىإ مجها خكغاث      

فلُلُاث  ت ومفترؾاث  َو مللدت وخكغاث لها أهمُت ججاٍع

وخكغاث ميافدت الخكائل، ولهغغ حجم الخكغاث فلض 

اؾخسضمذ و مىظ اللضم في اظغاء الٗضًض مً البدىر 

ىُلت الضعاؾت أهىإ مسخلفت مً . وجىظض في م(16)الٗلمُت

ا مً آلافاث الخُيرة  وبًٗها  الخكغاث  والتي حٗض بًٗها هٖى

جيىن هافٗت  ، فخفترؽ بًٗها الخكغاث وآلافاث الهغيرة ، في 

خين جخغظي  كؿم مجها ٖلى اإلاىاص اإلاُخت ) الىباجُت والخُىاهُت (. 

 (.3( و نىعة )4ًالخٔ ظضٌو ) 
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 ألاكثر اهدشاسا في بادًت املثنى ( أهواع الحششاث4حذول ) 

 الاؾم املخلي الاؾم الٗلمي الاؾم املخلي
 الاؾم الٗلمي

 

خكغة الؿمً 

 الفض ي

Lepisma 

saccharina 
 كافؼة اإلاىػ 

Entomobria 

musatica 

 فغؽ الىبي ألازًغ
Mantis 

religiosa 

فغؽ الىبي 

 املخُِ

Blepharosis 

mendica 

 الهغنىع ألاإلااوي
Blatella 

germanica 
يي  الهغنىع ألامٍغ

Beriplaneta 

Americana 

نغنىع الخلل 

 ألاؾىص

Gryllus 

bimaculatus 

نغنىع الخلل 

 الالُف
Acheta domestica 

الخفاع ) الٗىجىف 

) 

Gryllotalpa 

gryllotalpa 

الىُاٍ طو اللغون 

لت  الٍُى

Phaneroptera 

albida 

 الجغاص الصخغاوي 
Schistocerca 

gregaria 
 Locusta migratoria الجغاص اإلاهاظغ

ابغة العجىػ ) أبى 

 ملو (

Lapidura 

riparia 

الىمل ألابٌُ ) 

 الاعيت (
White ant 

 ٌ  مً البلى
Aphis 

craccovora 
 Coridius بلت وعق البُُش

 Cimex lec tularius بلت الفغاف Nezara viridula البلت الخًغاء

اف الامبراَىع  الٖغ

 الجىاٌ

Hemianax 

ephippiger 

اف ألاخمغ او  الٖغ

 اللغمؼي 

Crocothemis 

erythraea 

اف الالػوعصي  الٖغ
Orthetrum 

taeniolatum 
 Anaphaeis aurota أبا صكُم ألابٌُ

 Vanessa cardui أبا صكُم الخباػي 
فغاقت صوصة 

 البرؾُم الىبري 

Spodoptera 

littoralis 

فغاقت صوصة الخـ 

 اللاعيت

Agrotis 

exclamationis 
 Sitophilus orizae ؾىؾت ألاعػ 

 ؾىؾت الخبىب
Sitophilus 

granaries 

ؾىؾت الىسُل 

 الخمغاء

Rhynchophorus 

ferrugineus 

 ظٗل الىسُل
Oryctes 

elegans 

أبى الُٗض طو 

 الىلُخين
Adalia bipunctata 

 طو الىلاٍ الؿب٘

Coccinella 

septempunctat

a 

 زيؿفاء فغك٘ لىػ 
Cordiophorus 

flavus 

 زيؿفاء الجلىص
Dermestes 

vulpinus 
ت  Musca sorbens الظبابت الصخغاٍو

 املطذس: الباحثت باالعخماد على  : 

( هادًت دمحم خميغ ، ملخظ لجميع أهواع الحششاث واهميتها ، حامعت 1)

ت ، كليت الضساعت ، ص  .129-2إلاظكىذٍس

خ ) 2) ، 28/2/2021،  4/1/2021( املالحظت امليذاهيت بالخواٍس

13/3/2021 . ) 

   

 (  بٌٗ أهىإ الخكغاث في مدافٓت اإلاشنى3نىعة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ، والذساظت امليذاهيت 4املطذس : الباحثت باالعخماد على بياهاث حذول )

خ )   ( . 13/3/2021، 28/2/2021،  4/1/2021بالخواٍس
 

وؿخيخج مما ؾبم ان مدافٓت اإلاشنى بها الىشير مً الخىٕى        

البُىلىجي الخُىاوي مً َُىع وطئاب اعاهب  وػواخف وكُِ 

ت أزغي ، التي جخجم٘ خٌى الىاخاث واإلاىسفًاث  وخُىاهاث بٍغ

ت   والىصًان ، مً اظل اإلااء والىلىء ، وهي حِٗل في أماهً مخىٖى

كاف  جمشل مىائال لها ، مشل  الىهىف والجخىع والخفغ والٖا

بت  او أماهً الًىء ، فليل هٕى خُىاوي  وألاماهً اإلآلمت والَغ

ىبت مدضصة ًدخاظها  بُئخه الخانت ، مً صعظاث خغاعة وَع

للِٗل فحها والخفاٖل صازل الىٓام البُئي إلاىُلت الضعاؾت ، وأي 

زلل هاجج ًٖ أي ٖامل بُئي،  وزانت اإلاىار ، ؾُإصي الى خضور 

 جضهى 
ً
ع وازخالٌ في الخىاػن البُئي يمً اإلاىُلت ، مما ًإزغ ؾلبا

ٖلى الخىٕى البُىلىجي بمجمله ، الن هظه الاخُاء مغجبُت بؿلؿلت 

 غظائُت م٘ بًٗها البٌٗ .
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 املبحث الثالث

 العالكت بين الخزبزب املىاخي والخىوع الاحيائي الحيواوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي          ـــــغاق جخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــىن الخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة البًر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً الٗــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ

ً، مىائل و خُىاهاث و هباجاث  َبُُٗت. وفـي بـضاًاث اللـغن الٗكـٍغ

ـــــضا ـــــت ماٖــ ـــ ـــــاث البًر ــــىإ الخُىاهــ ــ ـــل أهــ ــ ـــــغاق وــ ـــض الٗـــ ــ ـــي  فلــ ــ ـــــضب البنـــ الـــ

 .   (17)الؿىعي

 لهٗىبت الخىُف م٘ ْغوف اإلاىار في اإلاىاَم قبه   
ً
وهٓغا

اللاخلت في مىُلت الضعاؾت ، الؾُما الخظبظب في مٗضالث صعظاث 

ت ، جخٗغى  الخغاعة مً زالٌ اعجفإ غاػاث الهىبت الخغاٍع

ت والُُىع فحها لخُغ التهضًض باالهلغاى ، مما  الخُىاهاث البًر

صفٗها للهجغة مً مىاَلها ئلى مىاَم أهثر مالءمت  لخىفير اإلاىائل 

 مً ٖام 
ً
 مً  12زضًاث و  7، أنبدذ  2001، فاٖخباعا

ً
ا هٖى

 ًَ ٖل
ُ
الغؼاٌ  اهلغاىالُُىع مهضصة بسُغ الاهلغاى وأ

 (18).2008في ٖام  الؿٗىصي

وبظلً فان ٖىاكب جظبظب اإلاىار ٖلى الخىٕى البُىلىجي حكمل     

٘ ألاهىإ ، وػ  ٍاصة مٗضالث الاهلغاى ، الخغيراث التي جدضر في جىَػ

أو الخغيراث التي جدضر في حغُير جىكُذ الخيازغ، وهظا ما حٗاهُه 

مىُلت الضعاؾت مً الخغيراث البُئُت الىاججت ًٖ ما خضر في 

، اط أن اهلغاى أو جضهىع هٕى ما ؾُإصي ئلى  (19)صعظاث الخغاعة

تي كض زلل في الؿلؿلت الغظائُت والخىاػن البُئي، وجيازغ ألاهىإ ال

جيىن غير مغغىب فحها أو ياعة فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ جخٗاٌل 

ت اإلالخهلت بجؿم الًب  الٗلاعب م٘ الُفُلُاث واإلاىاص الًٍٗى

بت ، وجمشل الٗلاعب الغظاء  ألنها جسخبئ صازل الجخىع الَغ

 
ً
ىض كخل او مىث او ازخفاء أًا اإلافًل لضي َُىع الخباعي ، ٖو

ؾىف جُغى ٖلى خؿاب مً املخلىكاث ، فان أخض ألاهىإ 

ألاهىإ ألازغي ، وكض جإصي ئلى زغق الؿلؿلت الغظائُت ، فتهاظغ 

ا ًٖ الُٗام.
ً
لظلً ًمىً   (20)مشال الُُىع ئلى أماهً أزغي بدش

 جىيُذ جأزير الخظبظب اإلاىادي ٖلى الخىٕى الخُىاوي بما ًأحي  :

ت .  أوال : جأثير الخزبزب املىاخي في الحيواهاث البًر

ـت املهـذدة بخطـش الاهلـشاع .الحيو  -1  اهاث البًر

ت ، مضي الاؾخجابت للخغيراث      حٗىـ الُبُٗت الخُاجُت البًر

ت  البُئُت التي جدضر والتي جإصي الى جضهىع اإلاىائل بؿبب مجمٖى

ت والُبُُٗت . اط جإزغ الخغيراث في  مً الٗىامل البكٍغ

ع اؾخسضاماث ألاعاض ي ٖلى جضمير وفلضان ألاعى م٘ جضهى 

اإلاىائل البُئُت ، ولىً مٗضٌ الخضهىع الظي حؿإع زالٌ الٗلىص 

ت وما  اصة ألاوكُت الاكخهاصًت البكٍغ الشالزت اإلاايُت بؿبب ٍػ

اصة في اإلالىزاث البُئُت الخُغة ئلى ظاهب  هخج ٖجها مً ٍػ

الخىؾٗاث الٗمغاهُت الٗكىائُت التي قهضها الٗغاق ٖـامت 

اصة ٖملُاث الخلىر  ومىُلـت الضعاؾـت زانت وما ًيخج ٖىه مً ٍػ

البُئي والتي ًهاخبها هلو في الىعي البُئي. وهظلً فان اعجفإ 

صعظاث الخغاعة ًإصي الى ان جلىم الخُىاهاث بخغُير مىائلها بدشا 

ًٖ بِئاث ظضًضة جالئمها مما ًًُغها أًًا الى الظهاب الى 

ظا اَغاف اإلاضن وحٗغيها لللخل فمشال واصي الًبإ اإلاكهىع به

الاؾم غالبا ما هجض الًبإ جظهب الى اَغاف اإلاضن وجخٗغى 

للهُض او اللخل ، وان أي حغُير في الؿالؾل الغظائُت اإلاترابُت 

ًإصي الى حٗغى بلُت افغاص الؿلؿلت للجٕى وبالخالي حغير مىائلها 

وفلضانها . وجخٗغى الظئاب لللخل أًًا وهظلً خُىان ابً 

ث اإلاىازُت التي انابذ مىُلت . وهخج ًٖ الخظبظبا( 21)اوي 

الضعاؾت ان ْهغث أهىإ ظضًضة مً الٗلاعب لم جىً مىظىصة في 

الؿابم ، التي جخميز بالخىُٓم الخغاعي والخىُف ازىاء صعظاث 

الخغاعة الٗالُت ولها اللابلُت ٖلى البلاء ٖلى كُض الخُاة صون 

صاء َٗام ألهثر مً ؾىت . ومجها الٗلغب الٗغبي ، والٗلغبت الؿى 

 (22)الهغيرة والٗلغب الجؼاع والٗلغب ألانفغ والٗلغب ألاؾىص .

 ( .5( و)4جالخٔ الهىع)

هما عنض ججم٘ خماًت البِئت والخىٕى الباًلىجي في مىاَم غغب     

بهُت في باصًت املخافٓت ، ْهىع هاصع للظئب الاؾىص في باصًت 

ىشُف ، اإلاشنى ، وهى مً الفهائل اإلاهجىت التي جمخاػ بالفغاء ال

 في اؾُا والٗالم 
ً
يا الكمالُت،  وهاصعا وهى قائ٘ الٓهىع في أمٍغ

ؼ للىاؽ بمداولت البدض ٖىه مً اظل  الٗغبي ، الامغ الظي اٖو

 الضعاؾاث خٌى هُفُت ونىله الى الباصًت .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 ( الظئب الاؾىص5( الٗلغب ألاؾىص               الهىعة ) 4الهىعة )

 

 

 

 

 
 

ش املطذس: الباحثت  ت العشاق ، وصاسة البيئت ، الخلٍش باالعخماد على : حمهوٍس

 .75، ص 2010الوطني الشابع الى اجفاكيت الخىوع البيولوجي ، 
 

جي بؿبب الًغِ ٖلى      وازظث اللىافظ باالزخفاء الخضٍع

مىائلها هدُجت الؼخف الٗمغاوي وجدٌى مٗٓم اإلاؿاخاث الؼعاُٖت 

فًل الِٗل في ألاماهً الى أعاض ي ؾىىُت . وهظا الخُىان ً

اإلآلمت ألهه ًساف مً ؤلاياءة  وله اللضعة ٖلى جدمل الؿم 

لظلً فهى ًخغظي ٖلى الٗلاعب والافاعي وبٌٗ الخكغاث 

ىض ازخفاءه مً البِئت ٌؿمذ باهدكاع هٕى ظضًض مً  الالصغت ٖو

ُــــل التي جخميز بؿمُتها الٗالُت .  ُــــض صز ألافاعي الؾُما أفعى ؾ

 ( .6ىعة )ًالخٔ اله

 ( افعى ظيذ دخيل6الطوسة )

 
ت  ت العشاق ، وصاسة البيئت ، مذًٍش املطذس : الباحثت باالعخماد على : حمهوٍس

 .2020بيئت املثنى ، وحذة الخىوع البيئي ،  بياهاث غير ميشوسة ، 

( 11( ئلى أن هىان خىالي )5هما حكير مُُٗاث الجضٌو )         

ا مً اللبائً واعبٗت أهىإ مً الؼواخف مهضصة بسُغ  هٖى

اصة في  الاهلغاى ، فاالعجفإ في صعظاث الخغاعة وما ناخبها مً ٍػ

ىبت وول حغير في صعظت الخغاعة  ٖملُت الخبسغ واهسفاى الَغ

ىبت والخصخغ فان هظا يهضص وظىصها . فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ ،  والَغ

غ الظي  ًخغظي ًخٗغى لخُغ التهضًض باالهلغاى خُىان الغٍغ

ٖلى الشٗابين والٗؿل الظي ًيخجه الىدل الظي ٌِٗل ٖلى عخُم 

اػهاع شجيراث الؿضع البري ، اط ًيخج  الىدل الٗؿل في زالًا 

مسههت له ٖلى جلً الاػهاع، وهى مً اظىص أهىإ الٗؿل، وال 

ًملً أصخاب اإلاغاعي مٗلىماث وافُت خٌى فائضة شجيراث 

ت مً خُض انها مهضعا إل  هخاط اظىص أهىإ الٗؿل ، الؿضع البًر

فُلىمىن بلُٗها والخسلو مجها مً اظل ػعاٖت مؿاخاث واؾٗت 

باملخانُل الغظائُت والخىُت والكٗير والظعة الهفغاء 

والخًغاواث والفىاهه ، وهظا بضوعه ًإصي الى الخللُل باؾخمغاع 

مً جىاظض هظه الىباجاث في الباصًت فًال ًٖ هغوب خُىان 

غ الى اَغاف اإلاضن بدشا ًٖ الغظاء ، فُٗخمض بٗضها ٖلى  الغٍغ

الخُىاهاث الضاظىت واإلاىاش ي مما ٌٗغيه لللخل والهُض الجائغ 

وهظلً الًب٘ املخُِ الي ًخغظي ٖلى الجُف ، هظلً فان 

خُىان الًب حٗغى للتهضًض باالزخفاء لألؾباب ؾالفت الظهغ 

ت واللىاع  ى، هفؿها ، فًال ًٖ بٌٗ الفغائـ مشل ألاعاهب البًر

اط جدخاط الخُىاهاث الى الخفاّ ٖلى بغوصتها والٗشىع ٖلى ما 

ًىفـي مً غظاء وماء للبلـاء ٖلى كُـض الخُاة ، فالٗضًض مً 

الخُىاهاث هي لُلُت اليكاٍ ، او حِٗل في الٓل ، او تهغب الى 

اماهً جدذ ؾُـذ ألاعى ازىـاء خـغاعة الىـهاع ، جمُل خُىاهاـذ 

الت في الخفـاّ ٖلى اإلاُـاه ، وحؿخسغط الهـدغاء الى ان جيىن فٗ

 باألمىهُا اإلاغهؼة وطلً 
ً
يىن بىلها غىُا مىه مٗٓم اخخُاظاتها ٍو

 مً 
ً
م الخبٌى . وهىان أهىاٖا لخللُل همُت اإلاُاه اإلافلىصة ًٖ ٍَغ

لت ، وجيكِ ٖىض  الخُىاهاث جيىن في خالت ؾىـىن لفتراث ٍَى

ت ، م ؿخفُضة مً وظىص هٌُى الامُاع الىاصعة ، زم جخيازغ بؿٖغ

( ، 7اإلااء كبل الٗىصة الى خالت الغاخت والؿيىن . جالخٔ الهىع )

(8. ) 

ت املهذدة بخطش الاهلشاع ) ضىف 5حذول ) ( الحيواهاث البًر

 اللبائً والضواحف (

الاؾم 

 الٗغبي
 الاؾم الٗغبي الاؾم الٗلمي او الٗام

الاؾم الٗلمي او 

 الٗام

 Erinaceinaeاللىفظ  Vulpes ruppelliسٗلب 
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 ألاطاهين الغمل

 Weasels أبً ٖغؽ
اللِ البري 

 اإلاخىخل
Wild Cat 

الًب٘ 

 املخُِ
Striped Hyena 

ابً اوي ) 

 الىاوي (
Asiatic jackal 

ت )  الىَغ

غ  غٍغ

 الٗؿل (

Honey Badger 
الشٗبان 

 الٗكبي
Dice snake 

 الخفاف
Rhinolophidae 

 
 الخهُني

Fennecus 

 

سخلُت 

 الًٗاءة
Hipposaurust 

الىقم 

 الصخغاوي 
Caracal 

الشٗبان 

مى  الٖا
Typhlopidae 

الفاع 

 الكىوي

Acomys 

dimidiatus 

 

   Uromastyx الًب

 املطذس : الباحثت باالعخماد على :

ت بيئت املثنى ، وحذة الخىوع 1) ت العشاق ، وصاسة البيئت ، مذًٍش ( حمهوٍس

 .2020البيئي ،  بياهاث غير ميشوسة ، 

( علي هاضش عبذ هللا الطشاًفي، اثاس الخلوث البيئي في الخىوع الاحيائي 2)

  251في محافظت البطشة ، مطذس ظابم ،ص
 

ش الععل (8الطوسة )  ( حيوان الػب   7الطوسة )  ( الكشطت ) غٍش

 

 

 

 

املطذس : الباحثت باالعخماد على : هشام خير هللا عبذ الضهشة ، موظوعت 

اكيت ) ضىف اللبائً ( ، الغذًش للطباعت واليشش ،  ت العش الحياة البًر

 .117-45، ص 2017، 1البطشة ، العشاق ، ط
 

ت املىلشغت . -2  الحيواهاث البًر

ت ازخفذ الٗضًض مً الخُىاهاث التي اهلغيذ مً بِئت مىُل    

( اهىإ ،  اط واظهذ هظه 7الضعاؾت  والتي ًبلغ ٖضصها ) 

الخُىاهاث زُغ الهُض هدُجت البدض ًٖ اإلاىائل الغظائُت  

بُٗضا ًٖ مىاَم الاعجفإ في صعظاث الخغاعة الىاججت ًٖ حغير 

( .  فلض واظهذ مساَغ  6الٓغوف اإلاىازُت ، ًالخٔ ظضٌو )

دُجت الاعجفإ الىاظم الهُض بؿبب بدثها ًٖ اإلاىائل الغظائُت ه

غ، ئلى أن ( 1)ًٖ صعظاث الخغاعة وحكير أغلب الضعاؾاث  والخلاٍع

هظه الاهىإ كض اهلغيذ مً بِئت مدافٓت اإلاشنى ، فًال ًٖ 

 .(23)اهلغاى الفهض آلاؾُىي 

 ( الحيوانات البرية المنقرضة6جدول )

 الاؾم الٗلمي او الٗام الاؾم الٗغبي ث

 Acinonyx jubatus الفهض الاؾُىي   .1

 Canis lupus Iraq الظئب الٗغاقي  .2

 Felis chaus كِ الاصغاٌ  .3

 Struthio Camelus australis الىٗامت الٗغبُت  .4

 Canis indica الظئب ؤلاًغاوي  .5

 Panthera pardus nimr الىمغ الٗغبي  .6

 Saudi Gazelle الغؼاٌ الؿٗىصي  .7

 املطذس : الباحثت باالعخماد على :

ت 1) ت بيئت املثنى ، وحذة الخىوع ( حمهوٍس العشاق ، وصاسة البيئت ، مذًٍش

 .2020البيئي ،  بياهاث غير ميشوسة ، 

ش الوطني العادط الجفاكيت 2) ت العشاق ، وصاسة البيئت ، الخلٍش ( حمهوٍس

 .182، ص2018الخىوع البيولوجي ، 
 

:  جأثير الخزبزب املىاخي في الخىوع الاحيائي للطيوس 
ً
 ثاهيا

للخغيراث البُئُت صوع عئِس ي في الخأزير ٖلى الخىٕى البُىلىجي    

للُُىع ،  وجأحي الخغُـــغاث اإلاىـــازُت في ملضمت الخغيراث البُئُت 

بىيىح  ٖلى الخىٕى البُىلىجي للُُىع ، فالُُىع كض جخىُف م٘ 

حغير اإلاىار الخالي الظي ازغ ٖلى اإلاىُلت بأهملها ومىُلت الضعاؾت 

الخهىم ، أو تهاظغ ئلى أماهً أهثر مالءمت لها ، اط ٖلى وظه 

 زُغ 
ً
انها في خاٌ اما الخىُف أو الهجغة ، وؾخىاظه خخما

ها البُىلىجي .  الاهلغاى،  الامغ الظي ؾُإصي ئلى جضهىع جىٖى

أتهاظغ مٗٓم َُىع الٗالم مً اماهجها ألانلُت ئلى اماهً أزغي 

للخهٌى ٖلى مىائل بدشا ًٖ بِئت مىاؾبت لىمىها وجيازغها ، و 
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غظائُت جًمً بلاؤها وجيازغها ، ففي خالت خضور حغيراث بُئُت 

جإزغ ٖلى مىُلت جىاظضها فانها تهاظغ وبالخالي ًمىجها الٗىصة ئلى 

اماهجها ألانلُت ، وفي مىُلــت الضعاؾــت أصث الخغُــغاث البُئُــت 

يـُغاباث في الىاججت ًٖ الخغــيراث اإلاىــازُت بفــٗل ؤلاوؿــان ئلى ا

مىائل الُُــىع والخغيراث البُئُت التي انابذ مىاَجها ، زانت 

بٗض ججفُف ألاهىاع، والخدىالث التي ازغث ٖلى ظىصة اإلاُاه ، اط 

اصي ججفُف الاهىاع بللت ؤلاهخاظُت الاخُائُت للُُىع ، وهظلً 

بٌٗ ألاؾباب التي ًمىً أن حٗؼي ئلى الهــُض الجائـــغ والهُض 

، زانــت في مىاؾــم الخيازــغ ، فُائغ الغزــامي ) البِ  الٗكىائي

البري(  في زُغ بؿبب الؿيان ، هما ان اللًاء ٖلى َائغ 

الفالمىيى يهضص بلاءها ٖلى كــُض الخُاة. ومً أظل الىكىف ٖلى 

مضي جأزير الخظبظب اإلاىادي وجضاُٖاجه ، مً الًغوعي جدضًض 

 أقــياال ٖضًضة ، مجها: أبـغػ أهــىإ الُُـــىع التي اجسظث

 الطيــوس املهـذدة بخطــش الاهلـشاع . -1

ـني الغابـ٘ ًٖ الخىـٕى البُـىلىجي في الـٗغاق ،       غ الَى ـــاع الخلــٍغ ــ ــ أقــ

 417الهـاصع ٖـً وػاعة البِئـُت الٗغاكـُت ، الى وظىص خىالي )
ً
ـا ( هٖى

 ،   (۲۸۱مً الُُـىع اإلاىظـىصة فـي الٗـغاق ، مجها )
ً
ا مهاظغا هٖى

غ  لظلً حٗغيذ مٗٓم أهىإ الُُىع في مىُلت الضعاؾت لخُـ

التهضــُض باالهلـغاى ، مما ظٗل هىان أهىإ ٖضًضة مٗغيت للللم 

 (24)مً خُض وظىصها ، وكض ًيىن طلً لألؾباب اإلاظوىعة أٖاله. 

ازىاء مداولت الُُىع للبدض ًٖ مىائل الغظاء في اإلاىاَم التي      

فحها الٓغوف اإلاىازُت اإلاىاؾبت ، فأنها ؾىف حؿلِ بال جخىفغ 

قً في قبان الهُاصًً مً اظل الخهٌى ٖلى اإلااٌ أو الغغبت 

في الهُض والاؾخمخإ ، ًبضأ نُض الُُىع في بضاًت مىؾم الكخاء 

ؿخمغ إلاضة أعبٗت اقهغ ، وجبإ الى صٌو الخلُج  في باصًت اإلاشنى َو

لضمىن هىاة الهُض مً الضٌو املجاوعة الٗــغبي بمبــالغ َائــلت ، ٍو

للؿُاخت والهُض في باصًت اإلاشنى ، الؾُما الى مىُلت بهُت 

والؿلمان ، خاملين مٗهم الىشير مً مؿخلؼماث الهُض مً 

الخُام والكبان والهلىع ، فخٗض الخُىاهاث )نلغ الهلىع ، 

ُـىع الكاهين ، واللُـا ، والخمـام البـغي ، والاعاهـب البري  ، َو

والسخالي ( ، وهظلً الُُىع اإلاهاظـغة التي جلف ٖىضها مً 

هُاص ، ًالخٔ ظضٌو ) ًُ  ( . 7افًل ما 

غ الاهلـغاى او اإلاشُـغة لللـلم فـي 7ظضٌو ) ( الُـُىع اإلاهـضصة بسُـ

 مدافٓت اإلاشنى

 الاؾم الاؾم الٗلمي الاؾم
 الاؾم الٗلمي

 

 Motacilla flava طٖغة نفغاء Pteroclidae كُا مغكِ

 Pterocles alchata كُا ٖغاقي
الخمامت 

 الؿلخفائُت

European Turtle-

Dove 

هاػظت اللهب 

 الىبيرة

Acrocephalus 

arundinaceus 
 الهفيرون

Emberiza 

melanocephala 

 Gyps rueppellii اليؿغ اإلاغكِ الىبير
الكلغاق 

 ألاوعبي

Coracias 

garrulous 

 بلبل ٖغاقي
Pycnonotus 

goiavier 
 Larus armenicus هىعؽ اعمُني

 Falco cherrug نلغ الهلىع 
هىعؽ مؿخضق 

 اإلاىلاع
LARUS genei 

 Haliaeetus vocifer ٖلاب الؿمً
أبى الِؿغ اؾىص 

 الجىاح

Glareola 

nordmanni 

ملىت الٗلبان 

 الكغكُت
Aquila heliaca 

أبى الِؿغ 

 مُىق 

Glareola 

pratincola 

 أبى مىجل خبص ي
helmeted 

guineafowl 

الضعاط . هغوان 

 ٖؿلي
Cursorius cursor 

أبى مىجل هاؾً 

 قمالي

Geronticus 

eremita 

َُُىي ٍٖغٌ 

 اإلاىلاع

Limicola 

falcinellus. 

 أبى ملٗلت اوعاس ي
Platalea 

leucorodia 

هغوان مؿخضق 

 اإلاىلاع
Larus genei 

 ٌ  Aquila nipalensis ٖلاب الؿهى
لت ؾىصاء  بلٍى

 الظهب
Limosa limosa 

 Gallinago media قىلب هبير Gyps fulvus اليؿغ ألاؾمغ

 Numenius الىغوان
َُُىي ابٌُ 

 الظهب
Tringa Totanus 

 Circus macrourus اإلاغػة الباهخت
َُُىي 

 اظخماعي

Calidris 

ferruginea 

ني  Sterna caspia زُاف كؼٍو
ان  ػكؼاق الؿَغ

 البدغي 
Dromas Ardeola 

 بج٘ اقٗض Muscicapa زاَف الظباب
Pelecanus 

onocrotalus 

 Botaurus stellaris واق اوعبي Oenanthe deserti ابلم صخغاوي 

 ابلم هُىم
Oenanthe 

albonigra 
 Ciconia nigra لللم اؾىص

 هدام هبير
Phoenicopterus 

rubber 
ت  الغزمت اإلاهٍغ

Neophron 

percnopterus 
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 marbled teal الخظف اإلاٗغق  Gavia الؿمانَائغ 

 Anatidae بِ ابٌُ الغاؽ
خؿىن صخغي 

 قاخب
Numenius 

 Aythya nyroca البِ الخضًضي
وػة خمغاء 

 الهضع
Branta ruficollis 

 اوػة غغاء نغيرة
Vulnerable 

(Population 
 ٖىؾم

Falco 

tinnunculus 

 Falco cherrug الغؼاٌنلغ  Chettusia gregaria اللُلاٍ الاظخماعي

 Milvus milvus خضأة خمغاء
الهلغ اخمغ 

 اللضم
Falco eleonorae 

 Tetrax tetrax خباعي نغيرة Grus grus هغهغي 

ت البر Aquila chrysaetos ٖلاب طهبُت  Crex crex مٖغ

ً Lanius nubicus نغص ملى٘  Parus lugubris كغكف خٍؼ

 Corvus albus غغاب ابل٘
 ابلم اخمغ

 الظهب

Oenanthe 

chrysopygia 

 زىاق عماصي
Hypocolius 

ampelinus 

وعواع اػعق 

 الخض

Merops 

superciliosus 

 املطذس : الباحثت باالعخماد على :

ش الوطني الشابع الى اجفاكيت 1) ت العشاق ، وصاسة البيئت ، الخلٍش ( حمهوٍس

 . 2010الخىوع البيولوجي ، 

العشاق املهذدة باالهلشاع ،  ( علي وعمت ظلمان ، مً طيوس 2)

 . 22-4،ص1،2012،مطبعت وصاسة البيئت ، بغذاد العشاق ، ط2+1ج

ت بيئت املثنى ، وحذة الخىوع 3) ت العشاق ، وصاسة البيئت ، مذًٍش ( حمهوٍس

 .2020البيئي ،  بياهاث غير ميشوسة ، 

ت ، اط جبلغ           ٗض نلغ اللُام مً الُُىع الكضًضة الؿٖغ َو

خه  هم/ؾاٖت ،  وبؿبب بهغه الخاص ،  110اللهىي خىالي ؾٖغ

ؿخه لُخغظي ٖلحها ،   ًمىىه انُُاص فَغ
ً
 ماهغا

ً
ٌٗض الهلغ نُاصا

بـه ٖلى  ً لالؾخفـاصة مً هظه الهـفت لخضٍع مما صفــ٘ الىشُــٍغ

ٗخمض  ٌُ الهُـض. وفي بٌٗ البلضان ًغبى الهلغ هدُىان ألُف ، 

ُىع الخباعي هي  (25)ٖلُه في ظلب الغظاء مً َُىع واعاهب  َو

ألازغي التي واهذ حؿخلغ في ألاعاض ي الؼعاُٖت ، باجذ جفلض مىائلها 

سها ئلى أعاى  ل أماهً جفٍغ ت، بخدٍى بؿبب ألاوكُت البكٍغ

ت زالٌ ٖملُت ميافـــدت  ػعاُٖت ، حٗغيها للمبُضاث الخكٍغ

آلافــاث الؼعاُٖــت ،لظلً جفلض البِئت هظا الىٕى مً الُُىع، 

 ( 9لهىعة )ًالخٔ ا

 

 ( الطيذ الجائش لطيوس الحباسي في مىطلت الذساظت 9ضوسة )

 

 

 

 

 

 

الخطييف الدعلعلي غمً هظام املعلوماث املطذس : املوظوعت الحشة : 

خ الاطالع:  — الخطييفيت املخكامل :  العىوان — 2013ظبخمبر  19جاٍس

Integrated Taxonomic Information System —  :خ اليشش جاٍس

2006 . 

ىُبم الص يء هفؿه ٖلى َائغ الٗىضلُب الٗغاقي الظي        ٍو

بإ في ألاؾىاق   ٍو
ً
ًخىاظض ٖاصة في البؿاجين خُض ًهُاص خُا

وهظلً هجض َائغ  املخلُت زاعط الٗغاق بؿبب نىجه الجمُل ،

اليؿغ اإلاغكِ  وهى مً الُُىع التي جؼوع مىُلت الضعاؾت زالٌ 

فهل الكخاء ، خُض انبذ في خالت جــهضًض بؿبب الخىؾــ٘ 

ٗــمغاوي وفلــضان اإلاىائــل ، ومىاَم جىاظضه ، مما ؾاهم في الــدض  ال

مً جىاظــضه في البِئت الجىىبُت مً زالٌ ٖضمذ وفغ الغظاء 

افؿت ٖلُه ، وهظلً الخاٌ باليؿبت لبلُت أهىإ بؿبب اإلاى

 الُُىع.

 الطيوس املىلشغت . -2

ان ٖملُـت الهُـض والخغُـغاث البُـئُـت التي جدضر بؿـبب      

الخغُـغاث اإلاىـازُت التي ٌكـهضها الٗـالم في بٌٗ ألامـاهً التي 

جخىاظض فحها الُُىع فًال ًٖ اهدكاع اإلالىزاث البُئُت بمسخلف 

يل، اصث ئلى اهلـغاى بٌٗ أهـىإ الُـُىع مً اإلاىُلـت الاق

الـجىىبُـت وزانت مىُلت الضعاؾت ، بٗض ان واهذ مؿخلغة في 

مىاَجها زالٌ الؿبُٗىاث والشماهِىاث مً اللغن اإلااض ي وختى 

أوائل الدؿُٗىاث ، ئال أن الخغيراث البُئُت التي خضزذ في مىاَم 

ُــــائي  للُُـــىع، ففلضث البِئت خىالي وظىصها ايغث بالخىٕى ألاخ

م  8، ًالخٔ ظضٌو )( 26)( هٕى مً الُُىع 13) ( ، مما فخذ الٍُغ

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=176431
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=176431
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=176431
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امام اهدكاع اليائىاث الخُت الؾُما والفئران، وألاعاهب، والجغطان 

م الخىؾ٘ في  في الاعجفإ والًغع مً ظاهبين ، اكخهاصي ًٖ ٍَغ

يىن قغاء اإلابُضاث بهضف ميافدتها ، أو يغع نخي خُشلض ج

هاكلت لبٌٗ ألامغاى وهدُجت لظلً جىٗىـ آزاعها في اإلاؿبب 

 ألاٌو ) الاوؿان ( .

 ( الُُــىع اإلاىلغيـت مً مدافٓت اإلاشنى8ظضٌو )

 الاؾم الٗلمي الاؾم الاؾم الٗلمي الاؾم

 Ceryle rudis الؿمان الابل٘
الىغهغ 

 اللُبي

Stercorarius 

parasiticus 

الؿمان ألازًغ 

 الهغير
Alcedo atthis 

أبى مجغفت 

 قمالي
Spatula clypeata 

 Aquila chrysaetos وؿغ الاعاهب
هغوي ؾىجابي 

 )الغهى(
Grus virgo 

 Circaetus gallicus وؿغ الافعى

الخمامت 

الؼعكاء 

 )الُبىت(

Columba palumbus 

 Coturnix coturnix الؿمان Ketupa بىمت الؿمً

 Tytonidae الهامت
ٖهفىع 

برا  الٍؼ
Taeniopygia guttata 

 قغؾير نُفي
Spatula 

querquedula 
  

 املطذس: الباحثت باالعخماد على :

( مظفش عبذ الباقي ظالم واخشون ، الذليل الحللي لطيوس العشاق ، 1)

ت ،  مطبعت مىظمت طبيعت العشاق واملجلغ العالمي لحماًت الطيوس البًر

 .269-255،ص 2006، 1ط

ت العشاق ، 2) ش الوطني الشابع الى اجفاكيت ( حمهوٍس وصاسة البيئت ، الخلٍش

 .211-205، ص 2010الخىوع البيولوجي ، 

 الاظخيخاحاث 

ت مً الاؾخيخاظاث ًمىً اصعظها  جىنـلذ الباخشـت الى مجمٖى

 والخالي :

اجطح مً هخائج جدلُــل مــضة الضعاؾـت وجلـؿُمـها الـى مضص  .1

البُاهُت للُم كهـيرة خؿب الخظبظبـاث مً زالٌ الغؾىم 

ٖىانغ اإلاىار ، أن قهضث ظمُ٘ الٗىانغ جظبظب مىادي واضح 

ت الٗامت   بين مضة وأزغي مً زالٌ اهدغافها ًٖ مٗضالتها الؿىٍى

جىنلذ الضعاؾت الى ان صعظاث الخغاعة هي ألاهثر حغيًرا مً بين  .2

اصة في الًغِ  ٖىانغ اإلاىار ، في خين قهض اججاه الُلـ ٍػ

 ٖلى اهسفـاى هُـٌى ألامُـاع في اإلاىُـلت.الجىي ، ممـا أزـغ 
ً
 ؾلبـا

ض مً حجم اإلاكيلت هى اٖخماص الؿيان ٖلى الغعي  .3 ان مما ًٍؼ

غير اإلاىٓم )الغعي الٗكىائي ، والغعي الجائغ( خُض ال ًمىً 

 الؿماح لخجضًض الغُاءاث الىباجُت وهشافتها.

زلهذ الضعاؾت الى ان الخللباث اإلاىازُت أصث الى ْهىع أهىإ  .4

ظضًضة مً الٗلاعب التي لها اللضعة ٖلى الخىُف م٘ الاعجفإ في 

 صعظاث الخغاعة ، والافاعي الؿامت والظئب ألاؾىص .

 مً اللبـائً و)11أوضخذ الضعاؾت أن خىالي )  .5
ً
ا  4( هٖى

ً
( أهىاٖا

 باالهلغاى.
ً
 مً الؼواخف مهضصة اًًا

( 10اهلغيذ خُىاهاث مً بُــئت مىُلت الضعاؾت بٗضص )   .6

اهىإ ، خُض حٗغيذ هظه الخُىاهاث لخُغ الهُض هدُجت 

البدض ًٖ مىائل غظائُت  بُٗضا ًٖ مىاَم صعظاث الخغاعة 

 اإلاغجفٗت الىاججت ًٖ حغير الٓغوف اإلاىازُت.

 امللترحاث :

اإلاىازُت ألي بما أن اإلاىار ًدؿم بالخظبظب ، فان الضعاؾاث  .1

مىُلت بداظت ئلى جدضًض مؿخمغ بين مضة وأزغي ، وبما أن ما 

هخب ًٖ مىار الٗغاق كض مض ى ٖلُه مضة مً الؼمً ، لظلً 

ا  ًٗ ًجب ٖلى املخخهين في الجغغافُا اإلاىازُت الٗمل والخٗاون م

إلهخاط هخاب ًٖ مىار الٗغاق ٌٗخمض ٖلى البُاهاث الخضًشت ، 

ؿدىض ئلى الٗضًض مً ا غوخاث وألابدار التي َو لغؾائل وألَا

 جىاولذ مسخلف ظىاهب مىار الٗغاق.

الٗـمل ٖلى خماًـت مهاصع الخىٕى الاخُائي الخُىاوي اإلاخبلُت  .2

في باصًت اإلاشنى مً زُغ الهُض الجائغ والجفاف م٘ الؿعي 

 الؾخٗاصة بٌٗ ألاهىإ البُىلىظُت التي اهلغيذ .

ظغة والىباجـاث اإلاهـضصة مىـ٘ الهُـض الجاـئر للُُـىع اإلاهــا .3

باالهـلغاى ، واوكاء مىخبت وعازُت للخىٕى الاخُائي حكمل اإلايىهاث 

غ كاٖضة بُاهاث مً  الجُيُت خؿب هٕى الىٓام البُئي ، وجٍُى

 زالٌ الخلُُم واإلاغاكبت والبدض في مىاعص الخىٕى البُىلىجي  .

اؾخدضار مغهؼ مخسهو لضعاؾت الخىٕى البُىلىجي  .4

خافٓت بالخٗاون مــــــ٘ ظامٗت اإلاشنى ، وجغهيز الخُىاوي بامل

ـت ٖلى الجاهـب الىعاسي .  الضعاؾاث اإلاُضاهُـت واإلاـسخبًر
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املخافٓت ٖلى صًمىمت واؾخلغاع بِئت املخمُاث الُبُُٗت في  .5

مىُلت الضعاؾت ، الؾُما مً ازُاع الؿٌُى اإلافاظئت او 

 الجفاف ، وخماًـت جغبخـها مً الاهـجغاف .

هؼ مخسهو للمىائل في باصًـت اإلاشنى باؾخسضام اوكاء مغ  .6

( GISجلىُاث الاؾدكٗاع ًٖ بٗض وهٓم اإلاٗلىماث الجغغافُت ) 

غ ألاوكُت  الهدكاف الخغيراث واإلاؿاٖضة في الخسُُِ لخٍُى

 اإلاؿاٖضة لخماًتها واؾخٗاصتها .

يغوعة جدضًض مخُلباث الهُاهت للمجمٗاث الخُىاهُت ،  .7

الن ًٖ كىائم الجغص  وأماهً الٗمل اإلاُضاهُت ، وجدضًض وؤلٖا

 .اإلاٗلىماث واإلاىائل باؾخمغاع.

 الهوامش :

اخمض ظٗالف ، الخىٕى البُىلىجي وحغير اإلاىار ، اجفاكُت الخىٕى ( 1)

 .2، م 2007البُىلىجي ، الُىم الضولي للخىٕى البُىلىجي لٗام 

بي2) ، ألاؾـ الٗلمُت لالخخباؽ الخغاعي ،  ( ًاؾين بً ٖبض الغخمً الكٖغ

 . 21-20، م  1979،  2008،  37، املجلض ،  2مجلت ٖالم الفىغ ، الٗضص 

)*( ًمشل الخِ اإلاخىانل زِ الاججاه ، في خين الخِ  طو اللىن البرجلالي 

ًمشل اإلاٗضٌ الؿىىي ، اما الخِ طو الىجىم اإلاخٗغط ألاػعق اللىن فُمشل 

 ٌ  مضة الضعاؾت . مٗضالث الؿىىاث لُى

، 1( هىعي زلُل البراػي ، ئبغاهُم اإلاكهضاوي ، الجغغافُت الؼعاُٖت ، 3ٍ)

 .54، ، م1980صاع اإلاٗغفت للُباٖت، 

ف 4) ت وازغها ٖلى طعوة الخهٍغ ( انُل ظاؾم دمحم ٖىاف ، الكضة اإلاٍُغ

الوصًت الجؼء الكغقي ملخافٓت واؾِ باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث الجغغافُت 

GIS 44ضع ؾابم ، م، مه. 

( ؾالم هاجف الجبىعي, اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت ملخُاث اإلاىنل, مهضع 5)

( دمحم ٖلي واخمض خمضان ، اإلاىك٘ الالىترووي 6) .119ؾابم ، م 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=27114  ،

29/12/2018. 

( أهىع نباح دمحم الىالبي ، جدلُل ظغغافي للمدمُاث الُبُُٗت اإلالترخت في 7)

مدافٓت اإلاشنى ، ولُت التربُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت اإلاشنى ، بدض ميكىع 

 .1870، م 2019، مجلت اوعون للٗلىم ؤلاوؿاهُت ، 

ني الؿاصؽ للخىٕى الخُىي بضولت كُغ8) غ الَى ، ئصاعة الخماًت  (الخلٍغ

ت ،   .8-7، م 2018والخُاة الفٍُغ

( خؿين ظفاث هضهىص الؿماوي ، الخىمُت الؿُاخُت في مدافٓت اإلاشنى ) 9)

،  2012صعاؾت في ظغغافُت الؿُاخت ( ، ولُت الاصاب ، ظامٗت اللاصؾُت ، 

 .95-94م

ت الٗغاكُت ، نىف10) ت الخُاة البًر  ( هكام زير هللا ٖبض الؼهغة ، مىؾٖى

-15، م 2017، البهغة ،  1، الغضًغ للُباٖت واليكغ ، ٍ 2اللبائً ، ط

114. 

ت واؾدشماعها همدمُاث 11) ( والء وامل نبري ، اإلاىسفًاث الصخغاٍو

َبُُٗت لخماًت الخىٕى الباًىلىجي ) الىباحي ، الخُىاوي ( في باصًت اإلاشنى ، 

 .34-24مهضع ؾابم  ، م

مىهىع غًبان ًؼإ ، ازغ الخغيراث ( ٖبض الخؿً مضفىن أبى عخُل و 12)

 .157اإلاىازُت في الخىٕى البُىلىجي في الٗغاق ، مهضع ؾابم، م

( زائغ خؿين ظاؾم وازغون ، ؾالالث الخٍُى اإلاهاظغة وزٍُى 13)

 .2، م 2016الهجغة ، وػاعة البِئت ، كؿم الخىٕى الاخُائي ، 

، صاع الىخب ( دمحم ٖباؽ ٖبىص وازغون ، صعاؾاث بُئُت وظغغافُت 14)

 .184-183، م2019بغضاص ،1والىزائم ، ٍ

( ٖلي هانغ ٖبض هللا الهغاًفي ، ازاع الخلىر البُئي في الخىٕى الاخُائي في 15)

 .259مدافٓت البهغة ، مهضع ؾابم ، م

( ملابلت شخهُت م٘ اإلاهىضؽ ًىؾف ؾىاصي ظباع ، مضًغ بِئت اإلاشنى ، 16)

ش   .15/3/2021و 4/1/2021بالخىاٍع

ؤلاهخاط الىباحي خكغاث اكخهاصًت ، اإلاملىت  ( مضوهت اإلاغظ٘ الؼعاعي ،17)

  .2، م 2014الٗغبُت الؿٗىصًت ، 

ؤلاهخاط الىباحي خكغاث اكخهاصًت ، اإلاهضع  ( مضوهت اإلاغظ٘ الؼعاعي ،18)

  .8-7هفؿه ، م

ني الغاب٘ الى اجفاكُت 19) غ الَى ت الٗغاق ، وػاعة البِئت ، الخلٍغ ( ظمهىٍع

 .181، م 2010ٕ البُىلىجي ، الخىى 

(20 )http://www.thaqafaonline.com/2010/10/blog-

post_719.html. 

بدض ميكىع ٖلى اإلاىك٘ :  (21)

http://kenanaonline.com/users/Elalfyfarm/posts  

( ٖلي مهضي الضظُلي، زهائو الاهخاط الؼعاعي في كًاءاليىفت، مجلت 22)

 . 269، م          2004( ، 5البدىر الجغغافُت، الٗضص )

 . 20( ٖلي خؿين الكلل ، مىار الٗغاق ، مهضع ؾابم ، م23)

ت( 24) ت ، الخُاة البًر ت البًر في الٗغاق  اإلاىؾٖى

https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=27114
https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=27114
http://www.thaqafaonline.com/2010/10/blog-post_719.html
http://www.thaqafaonline.com/2010/10/blog-post_719.html
http://www.thaqafaonline.com/2010/10/blog-post_719.html
http://kenanaonline.com/users/Elalfyfarm/posts
http://kenanaonline.com/users/Elalfyfarm/posts
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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اصي ، اعى الخًاعاث ، ظغغافُت مدافٓت طي كاع 25) ( خؿين ٖلُىي الٍؼ

 .86، م 2017، لبىان ،  1، ٍ

( دمحم ٖباؽ ٖبىص وازغون ، مدافٓت اإلاشنى صعاؾاث ظغغافُت وبُئُت ، 26)

 .209، م  2019، بغضاص ،  1والىزائم ، ٍصاع الىخب 

 املطــادس :

أبى عخُل ، ٖبض الخؿً مضفىن ، ًؼإ ، مىهىع غًبان ، ازغ الخغيراث  .1

 –اإلاىازُت ٖلى الخىٕى البُىلىجي في الٗغاق ، بدض ميكىع ، مجلت اوعون 

  2017، اليىفت ،  3ظامٗت اإلاشنى ، املجلض الٗاقغ ، الٗضص 

ن ، ؾالالث الخٍُى اإلاهاظغة وزٍُى الهجغة زائغ خؿين ظاؾم وازغو  .2

 . 2016، وػاعة البِئت ، كؿم الخىٕى الاخُائي ، 

زمِـ ، هاصًت دمحم ، ملخو لجمُ٘ أهىإ الخكغاث واهمُتها ، ظامٗت  .3

ت ، ولُت الؼعاٖت .  ؤلاؾىىضٍع

الؿماوي ، خؿين ظفاث هضهىص ، الخىمُت الؿُاخُت في مدافٓت اإلاشنى )  .4

 . 2012الؿُاخت ( ، ولُت الاصاب ، ظامٗت اللاصؾُت ،  صعاؾت في ظغغافُت

ؾلمان ، ٖلي وٗمت ، مً َُىع الٗغاق اإلاهضصة باالهلغاى ،  .5

 .2011، 2،مُبٗت وػاعة البِئت ، بغضاص الٗغاق ، 2ٍ+1ط

بي ، ًاؾين بً ٖبض الغخمً ، ألاؾـ الٗلمُت لالخخباؽ الخغاعي ،  .6 الكٖغ

 . 2008،  37، ، املجلض  2مجلت ٖالم الفىغ ، الٗضص 

ــــ ، ألاؾـ الٗلمُت لالخخباؽ الخغاعي ، مجلت ٖالم الفىغ .7 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ،  ــ

 . 1979،  2008،  37، املجلض ،  2الٗضص 

الهغاًفي ، ٖلي هانغ ٖبض هللا ، ازاع الخلىر البُئي في الخىٕى الاخُائي في  .8

 .2019ٓت البهغة ، أَغوخت صهخىعاه ، ظامٗت البهغة ، مداف

ت واؾدشماعها همدمُاث  .9 نبري ، والء وامل ، اإلاىسفًاث الصخغاٍو

َبُُٗت لخماًت الخىٕى الباًىلىجي    ) الىباحي ، الخُىاوي ( في باصًت اإلاشنى ، 

 .  2019ظامٗت اإلاشنى ، مغهؼ صعاؾاث الباصًت، 

دلُل ظغغافي للمدمُاث الُبُُٗت اإلالترخت الىالبي ، أهىع نباح دمحم ، ج .10

في مدافٓت اإلاشنى ، ولُت التربُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت اإلاشنى ، بدض 

 . 2019ميكىع ، مجلت اوعون للٗلىم ؤلاوؿاهُت ، 

مٓفغ ٖبض الباقي ؾالم وازغون ، الضلُل الخللي لُُىع الٗغاق ،  .11

ت ، ٍمُبٗت مىٓمت َبُٗت الٗغاق واملجلـ الٗالمي لخ  1ماًت الُُىع البًر

،2006. 

دمحم ٖباؽ ٖبىص وازغون ، صعاؾاث بُئُت وظغغافُت ، صاع الىخب  .12

 . 2019بغضاص ،1والىزائم ، ٍ

دمحم فايل وازغون ، أهىإ الُُىع في مىاَم الاهىاع والاهىإ الىافضة  .13

، صعاؾت  1الحها مً الضٌو املجاوعة ، وػاعة البِئت ، كؿم الىٓم البُئُت ، ط

 . 2018ر ميكىعة ، غي

ت الٗغاكُت ، نىف  .14 ت الخُاة البًر هكام زير هللا ٖبض الؼهغة ، مىؾٖى

 . 2017، البهغة ،  1، الغضًغ للُباٖت واليكغ ، ٍ 2اللبائً ، ط

ش الحكوميت :  امليشوساث والخلاٍس

، الخىٕى البُىلىجي وحغير اإلاىار ، اجفاكُت الخىٕى البُىلىجي  اخمض ظٗالف .1

 .2007، الُىم الضولي للخىٕى البُىلىجي لٗام 

ني الؿاصؽ للخىٕى الخُىي بضولت كُغ ، ئصاعة الخماًت  .2 غ الَى الخلٍغ

ت ،   . 2018والخُاة الفٍُغ

ت والغنض  .3 ت الٗغاق ، وػاعة الىلل، الهُأة الٗامت لألهىاء الجٍى ظمهىٍع

 .2020الؼلؼالي، كؿم اإلاىار، بُاهاث غير ميكىعة، 

ت الٗغاق ، وػاعة البِئت ، صائغة الخسُُِ واإلاخابٗت ، خالت البِئت  .4 ظمهىٍع

 . 2004في الٗغاق ، صعاؾت غير ميكىعة ، لؿىت 

ني الغاب٘ الى اجفاكُت الخىٕى  .5 غ الَى ت الٗغاق ، وػاعة البِئت ، الخلٍغ ظمهىٍع

 . 2010البُىلىجي ، 

ت اإلاغظ٘ الؼعاعي ، ؤلاهخاط الىباحي خكغاث اكخهاصًت ، اإلاملىت مضوه .6

 . 2014الٗغبُت الؿٗىصًت ، 

7. http://www.thaqafaonline.com/2010/10/blog-post_719.html 

 امللابالث الشخطيت :

ملابلت شخهُت م٘ اإلاهىضؽ ًىؾف ؾىاصي ظباع ، مضًغ بِئت اإلاشنى ،  .1

ش   .15/3/2021و 4/1/2021بالخىاٍع

ش مل .2   8/1/2021ابلت شخهُت م٘ الخبير البُئي دمحم ٖباؽ ٖبىص بخاٍع

. 

The effect of climate fluctuation on animal 

biodiversity in Al-Muthanna  Governorate 

for the period (1988-2017) 

Abstract 

      Climate fluctuations are one of the most 

important and dangerous challenges facing the 

residents of Al-Muthanna Governorate, as a 

result of the direct effects these changes cause 

in threatening animal biodiversity (wild 

animals, birds, insects). The research aims to 

study the reality of climatic fluctuations in Al-
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Muthanna Governorate, to identify the extent 

of its impact on The animal diversity 

necessary for livelihoods in it. The 

governorate includes a variety of animals. 

Work has been done to analyze the most 

volatile climatic elements, by drawing time 

series at a rate of five years for each, and 

tracking the trend line for each element of the 

climate in terms of rise or fall and compare it 

with the annual average. for these items, 

according to the data of the climatic Samawah 

station during the study period (1988-2017) 

and for a period of thirty years, and as a result 

of analyzing the study period and dividing it 

into short periods according to the fluctuations 

that emerged in the graphs of the climatic 

elements, all climatic elements in the study 

area witnessed clear climatic fluctuations from 

a period of to another for their general annual 

averages. Despite the short duration of the 

study, most of the changes that occurred in 

climatic elements due to their deviation from 

their averages were during the last years of the 

study period, and this corresponds to the 

severity of climate change that the world is 

witnessing at the same time. The study 

concluded that climatic fluctuations led to the 

emergence of new species of scorpions that 

have the ability to adapt to rising 

temperatures. Also, about (11) species of 

mammals and (4) species of reptiles are also 

threatened with extinction, and animals from 

the environment of the study area became 

extinct with a number of (7) species, as these 

animals were exposed to the risk of hunting as 

a result of searching for food habitats away 

from areas of temperature High temperatures 

resulting from changing climatic conditions, 

as the rise in temperatures and the 

accompanying increase in the evaporation 

process, low humidity and the spread of 

desertification threaten the existence of 

biological diversity in the governorate. 

Keywords: animal biodiversity, animal 

migration, natural habitats, genetics.
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