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 محافظة ذمارفي تطورها  فيالنباتات الطبيعية والرعوية والعوامل المؤثرة حصر 
  اليمن في (منطقة المرتفعات الوسطى)    

 (3)راجح ةكريمو  (2)صالح مثنىو  (1)دوسعبد اهلل أحمد و  (1)أمين القرشيو  (1*)دوسيحي  محمد محمد

 (. محطة البحوث الزراعية للمرتفعات الوسطى، اليمن.                                               1)
 (. مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة، اليمن.2)
 (. مكتب االرشاد الزراعي، اليمن.3)

 (.mmydows1975@yahoo.com)*للمراسلة: د. محمد محمد يحي دوس. البريد اإللكتروني: 

 31/01/2017تاريخ القبول:    29/10/2016تاريخ االستالم: 

 :لملخــصا
 2014و 2013/اليمن، خالل الموسم الصيفي لعامي محافظة ذمارفي أراضي المراعي الطبيعية لمديرية المنار  فينفذت الدراسة 

العوامل و  منها، ةالواعدالسيما  ،وتحديد األنواع النباتية الرعوية المنتشرة ،سباب تدهورهأالسائد و الرعوي لنباتي ابهدف معرفة الغطاء 
سلوب ا، كما استخدم أتطورها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة ومعرفة أسبابه فيالمؤثرة 
ة لتنفيذ الدراسة، مع صور األقمار الصناعيو  ستخدام الخرائط الطبوغرافيةباإلضافة الى ا، والمالحظة المباشرة ،والزيارة المقابلة،

المجتمع النباتي السائد بطريقة المربع  ف علىتم التعر   .التركيز على الجانب المناخي، لما له من أثر كبير في الغطاء النباتي
 Cynodonالنجيل  التجمعات كانت ألنواعأن  أهم  ج. حيث أوضحت النتائيةة للنباتات الرعو حسب األهمية النسبي  

schenanthus الرتم ، وArtemisia campestris االكاسيا، و Acacia Spp ، السدرو Zizyphus spp. ، كما أظهرت نتائج
تعاني من تدهور في الغطاء النباتي %، مما يدل على أن المنطقة 59.03الدراسة الكمية أن المتوسط العام للتغطية النباتية بلغ 

 ،والتحطيب ،زيادة عدد السكاناألمطار، والثاني بشري، يتمثل في  شحن، األول بيئي مثل يأساسي ى إلى عاملينعز الطبيعي، ربما ي
، مما أدى الى غياب معظم النباتات تدني مستوى الوعي بأهمية الغطاء النباتي والمراعيو والرعي الجائرين، وندرة التشريعات، 

 راضي المراعي المتدهورة.أأهم ركائز برنامج وخطط تأهيل  تعدالتي  كذلك ُدرست النباتات الرعوية الواعدة في المنطقةالرعوية. 
عادة زراعتها بالنباتات الرعوية المناسبة لل إلى خلصت الدراسة منطقة وزيادة ضرورة النهوض والقيام بتطوير األراضي الرعوية وا 

دارتها بالطر إ  ق السليمة.ائنتاجيتها وا 

 .النباتات الطبيعية، الغطاء الرعوي، النباتات الواعدة، اليمنلكلمات المفتاحية: ا
 

 : المقـــدمــة
 عويةةر وللنباتات الراعي الطبيعية إحدى دعائم النمو االقتصادي الزراعي لتوفير العلف وتطوير الثروة الحيوانية بصفة عامة، مال تعد

 والعمةل الطبيعيةة بةالمراعي والعنايةة االهتمةام وجةب لةذا، باالهتمةام الجديرة الثروات منتعد  التي، الحيوانية الثروة بتطور وثيقة عالقة
 بصةورةهم تسة حتةى  حالتهةا وتحسةين تطويرهةا فةي الحديثةة والتكنولوجيةة العلميةة األسةاليب بإتبةاع وذلةك اإلنتاجية، كفاءتها زيادة على
 وتحسةين الحيوانيةة الثةروة وتحسةين تطوير في فقط ليس الطبيعي النباتي الغطاء أهمية وتأتي الحيوانية، التغذية مشكلة حل في فعالة

نمةةا أيضةةا   والكيميائيةةة، الطبيعيةةة التربةةة خةةوا   عوامةةل مةةن عليهةةا والحفةةاظ التربةةة حمايةةة فةةي الفعةةال ودوره الكبيةةرة، البيئيةةة ألهميتةةه وا 
 (.2010)بيت المال،  والهوائي المائي بشكليهما واالنجراف التعرية
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% من 33.3مليون هكتار أي بنسبة  468تحتل المراعي الطبيعية مساحات شاسعة في معظم االقطار العربية، تقدر بحوالي 
ل هذه المساحة وتمث   َا،هكتار  260.850 نحوجمالي المساحة االجمالية للوطن العربي. وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في اليمن بةإ

)المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  ا  مليون هكتار  55.5% من المساحة االجمالية في اليمن والتي تبلغ مساحتها 47ما نسبته 
 %52هكتار و بنسبة قدرها  483ر مساحة المراعي الطبيعية في محافظة ذمار بحوالي وتقد   .(2006خرون، آوحازم و  2008

 (.2015 )وزارة الزراعة والري،
ومةةةةا يحدثةةةةه مةةةةن تغيةةةةرات كبيةةةةرة  بسةةةةبب التحطيةةةةب  السةةةةكاني التزايةةةةدونظةةةةرا  للتةةةةدهور المسةةةةتمر والمتعةةةةاظم للغطةةةةاء النبةةةةاتي بفعةةةةل 

 ن، وذلةةةةةةك لزيةةةةةةادة حاجةةةةةةة السةةةةةةكان الةةةةةةى الوقةةةةةةود والطهةةةةةةي جةةةةةةراء انعةةةةةةدام وغةةةةةةالء مةةةةةةادة الغةةةةةةازمقةةةةةةن  الالمسةةةةةةتمر والمةةةةةةدمر وغيةةةةةةر 
 . (2007% مةةةةةن الطاقةةةةةة المنزليةةةةةة فةةةةةي الةةةةةيمن )منظمةةةةةة االغذيةةةةةة والزراعةةةةةة ل مةةةةةم المتحةةةةةدة، 70الحطةةةةةب  حيةةةةةث يمثةةةةةل المنزلةةةةي،

 مةةةةةةنظم،الالرعةةةةةةي الجةةةةةةائر غيةةةةةةر ( أن 2013محةةةةةةي الةةةةةةدين وآخةةةةةةرون، ) ( و2013) القرنةةةةةةيكةةةةةةال  مةةةةةةن  مةةةةةةا ذكةةةةةةره باإلضةةةةةةافة الةةةةةةى
ريخيةةةةةةةة المنظمةةةةةةةة لعمليةةةةةةةة الرعةةةةةةةي فةةةةةةةي وانةةةةةةةدثار العةةةةةةةادات والتقاليةةةةةةةد الرعويةةةةةةةة التا ،شةةةةةةةق الطرقةةةةةةةات وحراثةةةةةةةة أراضةةةةةةةي المراعةةةةةةةيو 

ضةةةةةافة الةةةةةى ذالةةةةةك فهنةةةةةاك عوامةةةةةل ، سةةةةةببا  فةةةةةي تةةةةةدهور المراعةةةةةي الطبيعيةةةةةة، وسةةةةةوء حالتهةةةةةا. إالمراعةةةةةي وحمايتهةةةةةا مةةةةةن التةةةةةدهور
ةةةةةة هطولهةةةةةةايتةةةةةةراو  معةةةةةةدل  حيةةةةةةثمطةةةةةةار األ شةةةةةةح ،المنةةةةةةاه وأهمهةةةةةةا  و 200نوي فةةةةةةي المنطقةةةةةةة الغربيةةةةةةة لمحافظةةةةةةة ذمةةةةةةار بةةةةةةين الس 

ت الةةةةةى خلةةةةةل فةةةةةي التةةةةةوازن البيئةةةةةي وتةةةةةدهور مسةةةةةاحات شاسةةةةةعة مةةةةةن (. تلةةةةةك العوامةةةةةل مجتمعةةةةةة أد  2005مةةةةةم )الخرسةةةةةاني،  500
 . في اليمن المراعي الطبيعية

فةةةةةي االجنةةةةةدة العلفيةةةةةة للقطعةةةةةان الرعويةةةةةة مةةةةةن بقةةةةةر وضةةةةةأن إسةةةةةهامها  الةةةةةيمن مةةةةةن خةةةةةاللفةةةةةي هميةةةةةة المراعةةةةةي الطبيعيةةةةةة أتكمةةةةةن 
صةةةةدر دخةةةةل لشةةةةريحة كبيةةةةرة مةةةةن المةةةةربيين الةةةةذين يعتمةةةةدون عليهةةةةا كليةةةةا  أو جزئيةةةةا  فةةةةي تغذيةةةةة ل منهةةةةا تمث ةةةةأومةةةةاعز و إبةةةةل. كمةةةةا 

عةةةةةةةةةداد الثةةةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةيمن أبلةةةةةةةةةغ ي(. حيةةةةةةةةةث 2012خةةةةةةةةةرون، آحيوانةةةةةةةةةاتهم وتحديةةةةةةةةةد نمةةةةةةةةةط معيشةةةةةةةةةتهم )الحكيمةةةةةةةةةي و 
لي الثةةةةةةةةروة % مةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةا2.1% واإلبةةةةةةةةل 8.2بقةةةةةةةةار % واأل44 والمةةةةةةةةاعز %45منهةةةةةةةةا األغنةةةةةةةةام  لتمث ةةةةةةةة ا  رأسةةةةةةةة 20.643794

خيةةةةرة لت أعةةةةداد الثةةةةروة الحيوانيةةةةة فةةةةي محافظةةةةة ذمةةةةار عمومةةةةا  تزايةةةةدا  مسةةةةتمرا  خةةةةالل الخمةةةةس سةةةةنوات األالحيوانيةةةةة بةةةةاليمن. وسةةةةج  
 134ألةةةةةةةف و 872بلغةةةةةةةت  2015رأسةةةةةةةا ، بينمةةةةةةةا فةةةةةةةي عةةةةةةةام  194ألةةةةةةةف و 813بلغةةةةةةةت  2011(، ففةةةةةةةي عةةةةةةةام 2015 -2011)

علةةةةةةى المةةةةةةاعز و  األغنةةةةةةام(. حيةةةةةةث تحصةةةةةةل 2015الزراعةةةةةةة والةةةةةةري،  % )وزارة92رأسةةةةةةا  مةةةةةةن الحيوانةةةةةةات وبنسةةةةةةبة زيةةةةةةادة بلغةةةةةةت 
% مةةةةةةةن احتياجاتهةةةةةةةا 54غةةةةةةةذائها مةةةةةةةن المراعةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةةة وبقايةةةةةةةا المحاصةةةةةةةيل الزراعيةةةةةةةة بعةةةةةةةد الحصةةةةةةةاد. كمةةةةةةةا تحصةةةةةةةل علةةةةةةةى 

% مةةةةةةةن مصةةةةةةةادر زراعيةةةةةةةة أخةةةةةةةرى وبقايةةةةةةةا المحاصةةةةةةةيل الزراعيةةةةةةةة. ونظةةةةةةةرا  لمةةةةةةةا للثةةةةةةةروة 46الغذائيةةةةةةةة مةةةةةةةن المراعةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةةة و
ة وبالةةةةةةذات فةةةةةةي المنةةةةةةاطق الريفيةةةةةةة والتةةةةةةي سةةةةةةر اليمني ةةةةةةة بالغةةةةةةة فةةةةةةي تحسةةةةةةين المسةةةةةةتوى المعيشةةةةةةي لةةةةةةدى األمةةةةةةن أهمي ةةةةةةالحيوانيةةةةةةة 

وتفشةةةةي  ،يةةةةدي العاملةةةةةلةةةةى تكةةةةدس األإت د  أ التةةةةيحةةةةداث سةةةةر مصةةةةدر الةةةةدخل الوحيةةةةد وخاصةةةةة بعةةةةد األغلةةةةب األأصةةةةبحت عنةةةةد أ
 (.1على حساب المراعي الطبيعة )الجدول  عداد الثروة الحيوانيةأمما زاد في  ،وقلة توفر مصادر الدخل ،البطالة

 تطورهةةةةةا فةةةةةي مديريةةةةةة المنةةةةةار محافظةةةةةة ذمةةةةةار فةةةةةي لةةةةةذا كةةةةةان البةةةةةد مةةةةةن دراسةةةةةة النباتةةةةةات الطبيعيةةةةةة والرعويةةةةةة والعوامةةةةةل المةةةةةؤثرة 
(. وذلةةةةةك 2008خةةةةةرون، آدوس و الةةةةة. وذلةةةةةك اسةةةةةتكماال  للمرحلةةةةةة األولةةةةةى والتةةةةةي شةةةةةملت منطقتةةةةةي عتمةةةةةة ومغةةةةةرب عةةةةةنس ))الةةةةةيمن(

نةةةةةةواع النباتيةةةةةةة م وبلةةةةةةورة حةةةةةةل المشةةةةةةاكل التةةةةةةي تفةةةةةةاقم عمليةةةةةة تةةةةةةدهور الغطةةةةةةاء النبةةةةةةاتي للمراعةةةةةةي الطبيعيةةةةةةة، واألفةةةةةةي فهةةةةةة سةةةةةهاملإل
 ووضع التوصيات المناسبة لتطوير تلك المراعي لتحسين الثروة الحيوانية.  ،نواع النباتية الواعدةالسائدة وتحديد األ

 
 
 
 



 2017 - (1)العدد –( 4)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  4 , Number 1 , March 2017 

106 

 

 .2015 –2011 األعوامعداد الثروة الحيوانية )ألف رأس( في محافظة ذمار خالل أ. 1الجدول 

 السنة

 الحيواننوع 
2015 2014 2013 2012 2011 

 175.695 179.321 182.900 186.479 188.623 أبقار

 428.931 435.532 444.316 453.100 460.553 أغنام

 206.682 210.503 214.295 217.886 220.674 ماعز

 1.886 1.985 2.084 2.186 2.284 جمال

 813.194 827.341 843.595 859.651 872.134 جمالياإل

 الجمهورية اليمنية. (. كتاب اإلحصاء الزراعي. اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي، صنعاء.2015وزارة الزراعة والري)المصدر: 
 

   :أهمية البحث
الجغرافيةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةةات والمعطيةةةةةةةةةات المناسةةةةةةةةةبتةةةةةةةةةأتي أهميةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةث مةةةةةةةةةن كونةةةةةةةةةه بحثةةةةةةةةةا  علميةةةةةةةةةا  اعتمةةةةةةةةةد فيةةةةةةةةةه الكةةةةةةةةةم 

 33901المسةةةةةةةةةةاحة ) ذات أهميةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةث ،(مديريةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةار)الجمهوريةةةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةةةة لمنطقةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن منةةةةةةةةةةاطق 
. ويةةةةةةةةةةزداد البحةةةةةةةةةةث أهميةةةةةةةةةةة وموقعهةةةةةةةةةةا الجغرافةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةذي يمثةةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةةزء الغربةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةن إقلةةةةةةةةةةيم المرتفعةةةةةةةةةةات الوسةةةةةةةةةةطى (هكتةةةةةةةةةةارا  

فةةةةةةةةةةي  والمراعةةةةةةةةةةي إلةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةدهور الغطةةةةةةةةةةاء النبةةةةةةةةةةاتي الطبيعةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةي أد ت ةة والبشةةةةةةةةةةري  مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل دراسةةةةةةةةةةة العوامةةةةةةةةةةل الطبيعي ةةةةةةةةةة
المراعةةةةةةةةي  إعةةةةةةةةادة تأهيةةةةةةةةلأسةةةةةةةةاليب النباتةةةةةةةةات الرعويةةةةةةةةة الواعةةةةةةةةدة و  فةةةةةةةةي معرفةةةةةةةةة أهةةةةةةةةمة ة عملي ةةةةةةةةأظهةةةةةةةةر أهمي ةةةةةةةةو منطقةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث، 

 .التنمية في البالد يحققيزيد من دخل المزارع و الثروة الحيوانية و  تحسين، بما يسهم في وتنميتها

 مواد البحث وطرائقه:
 

 :لمنطقة الدراسة ةعامال الصفات -1   
، وتمثةةةةةةةةةةةل المنةةةةةةةةةةةابع العليةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةةةزء الغربةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةن /اليمنراسةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي منتصةةةةةةةةةةةف محافظةةةةةةةةةةةة ذمةةةةةةةةةةةارتقةةةةةةةةةةةع منطقةةةةةةةةةةةة الد   

تقةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةبكة االحةةةةةةةةةةداثيات  لمحافظةةةةةةةةةةة ذمةةةةةةةةةةار، وتحديةةةةةةةةةةدا   ةالهضةةةةةةةةةةابيالمرتفعةةةةةةةةةةات الغربيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن منطقةةةةةةةةةةة المرتفعةةةةةةةةةةات 
-14.39291ºشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرقا  وخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض  43.9914º-44.2591º( بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول UTMالعالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
14.76786º ، ةةةةةةةةةةةةةأ متةةةةةةةةةةةةةرا   1370بةةةةةةةةةةةةةين  ر ارتفاعهةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةةةةتوى سةةةةةةةةةةةةةطح البحةةةةةةةةةةةةةرويقةةةةةةةةةةةةةد  شةةةةةةةةةةةةةماال افية سةةةةةةةةةةةةةفل وادي الص 

 ا  هكتةةةةةةةةةةةار  33901 نحورت مسةةةةةةةةةةةاحة المنطقةةةةةةةةةةةة المدروسةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةد   سةةةةةةةةةةةحاق.إمتةةةةةةةةةةةرا  جنةةةةةةةةةةةوب شةةةةةةةةةةةرق جبةةةةةةةةةةةل  2390وحتةةةةةةةةةةةى 
  .(1999( )الخرباش ومحمد، 1)الشكل 
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 خريطة توضح موقع منطقة الدراسة

 المنار

 ذمـار

 

 محافظة ذمار

الجمهورية 
 اليمنية

 

 

 

 

 

 
 

 (/اليمنمحافظة ذمار -خارطة تحدد موقع الدراسة ) مديرية المنار. 1الشكل 

، وزارة الزراعــة الهيئــة العامــة للبحــوث واإلرشــاد الزراعــي .خــرائط المــوارد البيئيــة والزراعيــة(. 2006الهيئــة العامــة للبحــوث واإلرشــاد الزراعــي )المصــدر: 

 .والري، صنعاء، الجمهورية اليمنية

 :طبوغرافية المنطقة
( أن المنطقةةةةةة عبةةةةةارة عةةةةةن مرتفعةةةةةات شةةةةةديدة ومتوسةةةةةطة االنحةةةةةدار، حيةةةةةث تفيةةةةةد 2)موضةةةةةحة فةةةةةي الشةةةةةكل مةةةةةن البيانةةةةةات اليتبةةةةةين 

والتةةةةي كةةةةان أبرزهةةةةا زلةةةةزال  ،الدراسةةةةات بةةةةأن المنطقةةةةة لةةةةم تسةةةةتقر حتةةةةى ازن حيةةةةث تتعةةةةرض للةةةةزالزل والهةةةةزات بةةةةين الحةةةةين وازخةةةةر
  (.1999 ،محمددرجة بمقياس ريختر. )الخرباش و ( 5.9م والذي بلغت قوته )1982ديسمبر/كانون األول/ 13

 :وقد أمكن تقسيم التضاريس إلى الوحدات التالية
وهي  (Mountain Terracesجات جبلية )مدر  مراع، و  راضيأو  ،ومعظمها مكاشف صخرية :(Mountains) الجبالوحدة  -1

 أراضي مراع.
 .(Wadi Terraces) مدرجات الوديان وحدة -2
أكثرها شيوعا   متباينةفي منطقة الدراسة الترب الحديثة إذ ترتكز على صخور تسود (. و Wadi Bed) مجاري الوديان وحدة -3

، مشروع المرتفعات الوسطى) .نسبيا  جاف  إلىالنظام الرطوبي للتربة شبه رطب حيث أن الصخور البركانية الثالثية، 
1981.) 
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 طبوغرافية )منطقة الدراسة( . خارطة2الشكل 

(. خرائط الموارد البيئيةة والزراعيةة. الهيئةة العامةة للبحةوث واإلرشةاد الزراعةي  وزارة الزراعةة         2006الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي )المصـدر: 

 .والري  صنعاء  الجمهورية اليمنية

 
 :الدراسة المناخية -2

 علةةةةةى البحةةةةةر ويسةةةةةاعد جةةةةةاف شةةةةةتاء ،بةةةةةارد  ممطةةةةةر صةةةةةيفا   وهةةةةةو حةةةةةار ،دراسةةةةةةال منطقةةةةةة فةةةةةي حمةةةةةراأل البحةةةةةر منةةةةةاه حةةةةةوض يسةةةةةود
 والخريةةةةةةف، الصةةةةةةيف فصةةةةةةلي طيلةةةةةةة الريةةةةةةا  الحةةةةةةرارة، وتهةةةةةةب درجةةةةةةات وتلطيةةةةةةف التبخةةةةةةر عمليةةةةةةات ونشةةةةةةاط نسةةةةةةبة الرطوبةةةةةةة زيةةةةةةادة

 تةةةةةأثيرا   يةةةةةؤثر هةةةةةذا (، فةةةةةإن2 جةةةةةدول)الالحةةةةةرارة  درجةةةةةات الملحةةةةةوظ فةةةةةي واالرتفةةةةةاع األمطةةةةةار كميةةةةةة فةةةةةي ونظةةةةةرا  للتذبةةةةةذب الملحةةةةةوظ
المرتفع         دتع     . والمرافةةةةةق والنباتةةةةةات السةةةةةائد، ونةةةةةوع النبةةةةةات التكةةةةةوين حيةةةةةث مةةةةةن النبةةةةةاتي والغطةةةةةاء التربةةةةةة مةةةةةن كةةةةةلفةةةةةي  سةةةةةلبيا  

 ية.صيفالكمية االمط ر من حيث  الجبلية في اليمن األوفر حظً  

ة م، يالحةةةةةةظ أن هنةةةةةةاك تذبةةةةةةذبا  فةةةةةةي كمي ةةةةةة 2014لةةةةةةى إ 2000للفتةةةةةةرة مةةةةةةن  (2)الجةةةةةةدول  ووفقةةةةةةا  لنتةةةةةةائج تحليةةةةةةل البيانةةةةةةات المناخيةةةةةةة
خةةةةةالل  ملةةةةةم. 200وأقةةةةةل معةةةةةدل لهةةةةةا فةةةةةي  2007فةةةةةي العةةةةةام  مم/سةةةةةنة 750الهطةةةةةول المطةةةةةري، حيةةةةةث وصةةةةةل أعلةةةةةى معةةةةةدل لهةةةةةا 

 م. 2006و 2003في األعوام ملم  680إلى  بعدها لتصل ارتفعت .  2002-2000عامي 
لتربةةةةةة ودرجةةةةةة حةةةةةرارة نةةةةةواع النباتيةةةةةة: فدرجةةةةةة حةةةةةرارة ادرجةةةةةة الحةةةةةرارة مةةةةةن العوامةةةةةل المهمةةةةةة التةةةةةي تةةةةةتحكم فةةةةةي مجمةةةةةوع األ كمةةةةةا تعةةةةةد

ة المسةةةةةتوطنة. نةةةةةواع النباتي ةةةةةكثةةةةةر علةةةةةى مجموعةةةةةة األأهميةةةةةة بالنسةةةةةبة للنباتةةةةةات، ويكةةةةةون تأثيرهةةةةةا الهةةةةةواء المالمةةةةةس لهةةةةةا فةةةةةي غايةةةةةة األ
حيةةةةةث يةةةةةنخفض المتوسةةةةةط السةةةةةنوي لدرجةةةةةة الحةةةةةرارة العظمةةةةةى ، يتةةةةةأثر بحسةةةةةب المنطقةةةةةة هفالمنةةةةةاه فةةةةةي الةةةةةيمن معتةةةةةدل عمومةةةةةا ، لكنةةةةة

االرتفةةةةةاع عةةةةةن سةةةةةطح  زيةةةةةادة فةةةةةي تةةةةةرم 100 مقابةةةةةل ºم9.5السةةةةةنوي لدرجةةةةةة حةةةةةرارة التربةةةةةة بمقةةةةةدار م، والمتوسةةةةةط 0.650بمقةةةةةدار 
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بلةةةةةةغ المتوسةةةةةةط السةةةةةةنوي لدرجةةةةةةة الحةةةةةةرارة فةةةةةةي منطقةةةةةةة حيةةةةةةث (. 2005( و)الخرسةةةةةةاني، 1990سةةةةةةخولتيه، بةةةةةةول و  حر)الخليةةةةةةديبال
 . ºم19 و ºم12بين ما م 2014-2000الدراسة خالل الفترة 

ملةةم،  150و 80 تةةراو  مةةا بةةين هانةةتح خةةالل الفتةةرة نفسةة -بخةةرتالمناخيةةة أن المعةةدل الشةةهري لكةةل مةةن الكمةةا يتضةةح مةةن البيانةةات  
متر/ثانيةة، والسةطوع الشمسةي مةا بةين  2.7و  1.7%. أما سرعة الريا  فتراوحت ما بين 60-40الرطوبة النسبية ما بين تراوحت و 
 (.2ساعات )الجدول  7-10

شةةةةةهر نةةةةةتح فةةةةةي األ -بخةةةةةرتة وارتفةةةةةاع الحةةةةةرارة وشةةةةةدة الريةةةةةا  تةةةةةؤدي إلةةةةةى ارتفةةةةةاع عمليةةةةةة الن انخفةةةةةاض الرطوبةةةةةة النسةةةةةبيإولهةةةةةذا فةةةةة
 تحت هذه الظروف المناخية.  محدودا  أو ضعيفا  كون اتات يالجافة، وبالتالي فإن نمو النب

المناخيةةةةةة علةةةةةى حةةةةةدوث تغيةةةةةر منةةةةةاخي واضةةةةةح فةةةةةي المنطقةةةةةة كةةةةةان لةةةةةه أثةةةةةره فةةةةةي تغيةةةةةر أنمةةةةةاط اسةةةةةتخدامات  وتةةةةةدل هةةةةةذه العناصةةةةةر
نتاجها الزراعييصاألراضي والمحا  والرعوي.  ل وا 

 م2014 - 2000رصاد محافظة ذمار خالل الفترة أبعض المؤشرات المناخية المسجلة في محطة  .2الجدول 

 يناير العناصر المناخية
 2ك

 فبراير
 شباط

 مارس
 آذار

 بريلأ
 نيسان

 مايو
 أيار

 يونيو
 حزيران

 يوليو
 تموز

سطأغ
 س
 آب

 سبتمبر
 أيلول

 كتوبرأ
 1ت

 نوفمبر
 2ت

 ديسمبر
 1ك

درجة الحرارة العظمى )م
º

) 22.1 23.4 24.3 24.8 26.4 27.6 26.1 25.4 25.8 23.4 21.7 21.2 

 2.0 4.1 7.0 8.8 9.8 10.8 11.9 11.9 10.2 6.7 3.8 2.3 (ºدرجة الحرارة الصغرى)م

متوسط درجة الحرارة )م
º

) 12.1 13.8 15.6 16.8 18.1 19.2 19.0 18.7 18.0 15.0 12.8 11.7 

 52 51 45 49 62 56 43 50 56 53 51 53 الرطوبة النسبية)%(

 سرعة الرياح )كم/ يوم(
145.

4 
163.

6 
185.

8 
170.

8 
186.

0 
196.

7 
197.

5 
206.2 189.3 

236.
2 

185.8 182.4 

 2.1 2.2 2.7 2.2 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 2.2 1.9 1.7 سرعة الرياح )متر/ ثانية(

 10 10 10 8 8 7 9 9 9 9 10 10 الشمسي )ساعة/ يوم(السطوع 

 19.6 38.6 58.9 33.0 4.4 2.1 كمية األمطار )ملم/شهر(
103.

7 
111.8 16.0 4.9 7.3 7.5 

 88.3 نتح )ملم/شهر(-كمية البخر
106.

2 
121.

5 
124.

3 
140.

5 
151.

0 
131.

0 
126.1 135.4 

130.
8 

101.0 89.0 

نتح -نصف كمية  البخر
 )ملم/شهر(

44.1 53.1 60.7 62.1 70.3 75.5 65.5 63.0 67.7 65.4 50.5 44.5 

44المحطة: ذمار   خط الطول = 
o 
14  خط العرض =  '21

o 
 م2014-2000متر  متوسط فترة الرصد =  2330  االرتفاع = '38

 الدراسة النباتية: -3
 2013أراضةةةةةةةةةةةةةي المراعةةةةةةةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةةةةةةةةة بمديريةةةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةةار خةةةةةةةةةةةةةالل الموسةةةةةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةةةةةيفي لعةةةةةةةةةةةةةامي  فةةةةةةةةةةةةةينفةةةةةةةةةةةةةذت الدراسةةةةةةةةةةةةةة   
، )أ، ب، ج( تةةةةةةةةةةةم تقسةةةةةةةةةةةيم المديريةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةى ثالثةةةةةةةةةةةة مواقةةةةةةةةةةةع ،راسةةةةةةةةةةةة. ومةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل الزيةةةةةةةةةةةارات الميدانيةةةةةةةةةةةة لمنطقةةةةةةةةةةةة الد  2014و
ة كلي ةةةةةةةةةة الجمةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةدد الوحةةةةةةةةةدات التجريبي ةةةةةةةةةإمتةةةةةةةةةر، وبلةةةةةةةةةغ  10بطةةةةةةةةةول  وحةةةةةةةةةدات تجريبيةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةوائيا  لكةةةةةةةةةل موقةةةةةةةةةع 6عةةةةةةةةةت وز  
 نمةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةل متوسةةةةةةةةةةطات يجةةةةةةةةةةادإ ثةةةةةةةةةةم وعةةةةةةةةةةددها، ومةةةةةةةةةةن الخطةةةةةةةةةةوط هةةةةةةةةةةذه علةةةةةةةةةةى النباتيةةةةةةةةةةة األنةةةةةةةةةةواع وحةةةةةةةةةةدة، وتةةةةةةةةةةم حصةةةةةةةةةةر 18

 ة.النسبي   والتغطية والتردد )التكرار(، النباتية، الكثافة
وجمع اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة ومعرفة أسبابها. كما اعتمدت على الدراسة الميدانية  

ن بعد عاستخدمت برامج نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار  وتحليل العينات للحصول على المعلومات. كما، النباتات وتصنيفها
تم االستعانة بصور  حيث. ةصور األقمار الصناعيو  50.000: 1مقياس رسم  استخدام الخرائط الطبوغرافيةبفي تنفيذ الدراسة، 

وتحليلها وتصنيف الغطاء النباتي باستخدام المستوى األول لنظام  50 -165رقم المشهد  Land sat 2007-2008فضائية 
عن البحوث  راسة فضال  والزيارة والمالحظة المباشرة للمناطق قيد الد   المقابلةسلوب ايضا  أكما استخدم الباحثون  .أندرسون

 والدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
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 طريقةةةةةةةة المربةةةةةةةعبتطبيةةةةةةةق  تةةةةةةةم منطقةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة، لنباتةةةةةةةات والتغطيةةةةةةةة النسةةةةةةةبية )التكةةةةةةةرار( دوالتةةةةةةةرد النباتيةةةةةةةة الكثافةةةةةةةة إليجةةةةةةةاد أمةةةةةةةا
(Quadrate)  وذلةةةةةةك لكةةةةةةون ( مصةةةةةةنوع مةةةةةةن الحديةةةةةةد، 2م 4متةةةةةةر فةةةةةةي التجربةةةةةةة )مسةةةةةةاحته  2حيةةةةةةث اسةةةةةةتخدم مربةةةةةةع طةةةةةةول ضةةةةةةلعة

، وكاسةةةةترو كةةةةين مةةةةن كةةةةال   وصةةةةفها الطريقةةةةة هةةةةذه .شةةةةجارالمنطقةةةةة تتمتةةةةع بغطةةةةاء نبةةةةاتي يتكةةةةون مةةةةن الحشةةةةائش، والشةةةةجيرات، واأل
 يسةةةةةةتخدم وبحيةةةةةةث المنطقةةةةةةة، فةةةةةةي السةةةةةةائدة حيةةةةةةاة النباتةةةةةةات شةةةةةةكل علةةةةةةى يتوقةةةةةةف المسةةةةةةتخدم المربةةةةةةع مسةةةةةةاحة أن حيةةةةةةث أوضةةةةةةحا

 المثةةةةةال سةةةةةبيل فعلةةةةى الحجةةةةةم، كبيةةةةرة النباتةةةةةات فةةةةةي حالةةةةة كبيةةةةرة ومسةةةةةاحات صةةةةةغيرة الحجةةةةم النباتةةةةات حالةةةةةة فةةةةي مسةةةةاحات صةةةةةغيرة
، 2م 2ةةةةةةة1مربةةةةةةع  يسةةةةةةتخدم األعشةةةةةةاب طبقةةةةةةة حالةةةةةةة وفةةةةةةي، 2م 0.10 – 0.01 مقيةةةةةةاس يسةةةةةةتخدم اتيةةةةةةاز الحز  طبقةةةةةةة نباتةةةةةةات لقيةةةةةاس
شةةةةةةلتوت، )  2م100، أمةةةةةةا لقيةةةةةةاس األشةةةةةةجار فيكةةةةةةون 2م 4 مربةةةةةةع يسةةةةةةتخدم الطويلةةةةةةة واألعشةةةةةةاب القصةةةةةةيرة الشةةةةةةجيرات حالةةةةةةة وفةةةةةةي
 (.1986، األندلسيو) (1997

 وقد تم استخدام المعادالت التالية في ايجاد الكثافة والتردد والتغطية النباتية: 
 :الكثافة النباتية -وال  أ

   = (2م100)لكل  الكثافة النباتية متوسط    

 100×    = الكثافة النسبية )%(      
  :ثانيا: التردد )التكرار(

  100×    = التردد )التكرار(        
 100×  =  التردد النسبي)التكرار النسبي(       

 100×  =    سبيةثالثَا: التغطية الن
 : األهمية قيمةرابعا : 
 النسبية التغطية + النسبي التكرار + النسبية الكثافة  = األهمية قيمة     
 100×  =  النسبية األهمية    

ولتقدير خوا  الغطةاء النبةاتي والتركيةب النبةاتي كمؤشةر لمعرفةة مةدى تةدهور المراعةي الطبيعةة فةي الموقةع المسةتهدف قيةد الدراسةة، 
(. وتتمثةةل هةةذه الطريقةةة فةةي رسةةم عالمةةة فةةي رأس حةةذاء Evans and Love, 1975اسةةتخدم البةةاحثون طريقةةة نقطةةة الخطةةوة )ُ 

ال  كةةل مةةا يقةةع تحةةت العالمةةة مةةن أنةةواع النباتةةات والمخلفةةات النباتي ةةة واألرض  المراقةةب، ويخطةةو المراقةةب عبةةر مسةةاحة المرعةةى مسةةج 
شةاهدة وآراء المةةزارعين تحديةد أهةةم عوامةل التةدهور مةةن خةالل الموتةم الجةرداء، والحجةارة والكشةوف الصةةخرية، واألخاديةد وغيةر ذلةةك. 

 والرعاة.
ديمارتون وفق ةلعالم ( تم حساب دليل القارية ل2وباالستناد إلى البيانات والمعطيات المناخية )حرارة، أمطار( الواردة في الجدول )

        p(mm)/10+T = (AI).  المعادلة:
 المناطق تبعا  للدليل السابق أمكن تقسيم ،0الحرارة م متوسط درجات Tومم، / السنوية األمطار كمية تمثل mm p)) حيث

جفاف منطقة  درجة تحديد نتائجووفقا  لذلك سجلت ، (3) الجدول في مبين هو كما ،إلى طوابق مناخية ونباتية بالعالم الجغرافية
 (. 4جدول )الالدراسة في 
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 معامل دي مارتن لدرجات الجفاف بالمناطق المختلفة في العالم. 3 الجدول
 

 الطابق النباتي الطابق المناخي دليل القارية

 صحراء ج ف جدًا 5أقل من 

 سهوب صحراوية ج ف 10 -5من  

 زراع   بعلية شبه ج ف 20 - 10من 

 أعش ب وشجيرا  شوكية شبه رطب 30 - 20من 

 غ ب   متفرقة رطب 40 -30من 

 غ ب   كثيفة رطب جدًا 40 أكثر من

                 
 لدرجة الجفاف في منطقة الدراسة )مديرية المنار( معامل دي مارتن .4 الجدول

 الفترة
 كمية المطر السنوية

 (mm)p 
T +10 ( معامل دي مارتنAI) 

2000 - 2014 407.8 25.9 15.75 

 

 النتائج والمناقشة:
 :الغطاء النباتي والمراعيأواًل: 

صةةةةةالحة لإلنتةةةةةاج الزراعةةةةةي تسةةةةةتخدم كمةةةةةراع عامةةةةةة للمجتمةةةةةع المحلةةةةةي فةةةةةي المديريةةةةةة التجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى ان األراضةةةةةي غيةةةةةر 
المسةةةةةةتهدفة ويطلةةةةةةق عليهةةةةةةا األراضةةةةةةي الهامشةةةةةةية، حيةةةةةةث تشةةةةةةكل مسةةةةةةاحة كبيةةةةةةرة، تتركةةةةةةز فةةةةةةي المنحةةةةةةدرات الجبليةةةةةةة والهضةةةةةةاب 

أساسةةةةةا ويتكةةةةةون  وغيةةةةةر متجانسةةةةةة ةضةةةةةعيفبتغطيةةةةةة بةةةةةاتي الن ؤهةةةةةاغطا يتصةةةةةفالصةةةةةخرية واألراضةةةةةي الحجريةةةةةة. وهةةةةةذه األراضةةةةةي 
، وعةةةةةةالوة علةةةةةةى واالبقةةةةةةار والجمةةةةةةال مةةةةةةن الشةةةةةةجيرات واألعشةةةةةةاب والحشةةةةةةائش المتفرقةةةةةةة والتةةةةةةي ترعةةةةةةى عليهةةةةةةا األغنةةةةةةام والمةةةةةةاعز

لةةةةري  هاسةةةةتخدام هةةةةذه األراضةةةةي كمراعةةةةي فإنهةةةةا تسةةةةتخدم أيضةةةةا  فةةةةي عمليةةةةة حصةةةةاد ميةةةةاه السةةةةيول خةةةةالل قنةةةةوات سةةةةطحية موجهةةةة
 .األراضي الزراعية المجاورة

النبةةةةةةاتي الرعةةةةةوي الةةةةةةى عشةةةةةةر وحةةةةةدات مختلفةةةةةةة ادرجةةةةةت  حسةةةةةةب أهميتهةةةةةةا النسةةةةةبية مةةةةةةن الغطةةةةةةاء  و تةةةةةم تقسةةةةةةيم مسةةةةةاحة الغطةةةةةةاء
 وهي: 3والشكل  5النباتي والمبين في الجدول 

ــــتح Cadia purpurea حمــــرور) حشــــائص الصــــخبر أراضــــي مراعــــي -1 (: تغطةةةةي هةةةةذه Psiadia Arabica وف
متةةةةةةرا ، وتمثةةةةةةل أغلةةةةةةب مسةةةةةةاحة المنطقةةةةةةة حيةةةةةةث  2800 -1800مةةةةةةن النباتةةةةةةات المنحةةةةةةدرات والجبةةةةةةال الواقعةةةةةةة بةةةةةةين الوحةةةةةةدة 

وعطيةةةةة  Caralluma cicatricose راضةةةةي نبةةةةات )االذخةةةةر، غلثةةةةي %. ويسةةةةود فةةةةي هةةةةذه األ29.20بلغةةةةت نسةةةةبتها 
ويقةةةةةل وجةةةةةود الحشةةةةةائش والنباتةةةةةات العشةةةةةبية الرعويةةةةةة، و تعةةةةةود سةةةةةيادة  L Commelina forsska leivoh فاطمةةةةةة

عةةةةةادة الشةةةةةجيرات السةةةةةابقة إلةةةةةى الرعةةةةةي والتحطيةةةةةب الجةةةةةائرين، وبالتةةةةةالي فةةةةةإن هةةةةةذه االراضةةةةةي فقيةةةةةرة بةةةةةالمراعي الطبيعيةةةةةة، وإل
زالةةةةةة النباتةةةةةات غيةةةةةر الرعويةةةةةة وزراعةةةةةة نباتةةةةةات رعويةةةةةةتأهيةةةةةل هةةةةةذه األ مناسةةةةةبة  راضةةةةةي ينصةةةةةح بتقليةةةةةل الحمولةةةةةة الرعويةةةةةة وا 

  للمنطقة.
احتلت هذه الوحدة نسبة جيدة من الغطاء  : Zizyphus spina والعلب Acacia melifera شجيرات الضبةمراعي راضي أ -2

مترا ، كما تنتشر في هذه  2000 -1400حيث تسود فيها أشجار الضبة والعلب على ارتفاع  %23.67النباتي بلغت 
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وحشائش  Acanthus arboreusوالتي يرافقها شجيرات متقزمة مثل الشخض  Acacia etbaicaالوحدة أشجار القرض 
 نظرا  لشدة التحطيب.  Acacia origenaمع الضبة والطلح  Acacia asakكثيفة نسبيا  وعدد قليل من أشجار العسق 

والوديان مثل وادي الحمام، معظم هذه األراضي مزروعة بكثافة عالية، وتتمثل بالمدرجات الزراعية : ومراعي راضي زراعيةأ -3
، تسود فيها زراعة % من الغطاء النباتي الطبيعي17.95 هووادي المجن، ووادي عشروس، ووادي المصنعة وتحتل ما نسبت

القات ومن أهم المحاصيل الزراعية الذرة الرفيعة والشامية. أما الغطاء النباتي الطبيعي فيتكون من بقايا أشجار الطلح 
المنتشرة على جوانب ووسط المدرجات والوديان كما توجد تجمعات نباتية أخرى مكونة  christi Zizyphus spinaوالسدر 

 Euphorbiaوتسود الصباريات خاصة  العمق  Hyporstes forkaliوالصورب  Rumex nervosusمن نبات العثرب 

ammak .في حين تنتشر الحشائش الرعوية على حواف المدرجات واألراضي الهامشية مثل حشيش ابو  في أم كن متفرقة
يعد ا مصدر رعي ل بقار، باإلضافة إلى أن  ناللذا. ynodon Schenanthus والنجيل Koeleria  phleoidesشارب 

 مخلفات الزراعة تستخدم كأعالف للحيوانات. وبالتالي فإن هذه األراضي تمثل مصدر دخل للمزارع. 
: تحتل هذه األراضي ما نسبتة Ulmus campestris acut والنشم Acacia asak شجيرات العسقمراعي راضي أ -4

% من الغطاء الطبيعي للمنطقة حيث تسود فيها شجيرات العسق والنشم يرافقها شجيرات الجبهة والخدش وبعض 17.25
وتعد هذه الوحدة مصدر حطب مهم،  Psiadia arabicaوالفتح  ciliaris Blepharisالشجيرات المتقزمة مثل شخظ الكلب 

 المتناثرة.وترعى الحيوانات على الشجيرات المنتشرة فيها وبعض الحشائش 
% من الغطاء النباتي وتسود في هةذه 6.32تمث ل هذه الوحدة مانسبتة  :spina  Zizyiphu زراعية + سدر مراعي راضيأ -5

األراضةةي زراعةةة الخضةةروات ومحصةةول الةةذرة الشةةامية وبكثافةةة عاليةةة، ويتكةةون الغطةةاء النبةةاتي الطبيعةةي مةةن أشةةجار السةةدر 
Ziziphus Christi – spina   متةةةةرا  فةةةةوق سةةةةطح البحةةةةر، ترافقةةةةه بعةةةةض الشةةةةجيرات  1600 -1300والتةةةةي تنتشةةةةر بةةةةين

 والحشائش الرعوية التي تعد مصدرا  هاما  ل عالف والرعي. 
والسبيع  Themeda triandra حشيش أحمرالصخبر  حشائشأراضي مراعي بقية الغطاء النباتي الطبيعي:  -6

Gomphocarpus fruticosa  وانواع الشوحطGrewia spp  والعمقEuphorbia ammak والخثعر Kleinia odora 
(Forssk.) A.Berger  القص مراعي راضي % أ0.59% و 3.55بنسبة  ehren L Euphorbia   0.22و  %

 (.3والشكل  5)الجدول  .pear Cactus التين الشوكي مراعي راضيأ
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 . خارطة مساحة الغطاء النباتي  في مديرية المنار)منطقة الدراسة(3 لالشك

(. خرائط الموارد البيئية والزراعية. الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي. وزارة الزراعة 2006الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي )المصدر: 

 .والري. صنعاء. الجمهورية اليمنية

 في مديرية المنار  والنباتات المرافقة له لنوع النباتيالنسبية لسيادة ال( مساحة أراضي الغطاء النباتي الطبيعي بحسب 5الجدول)
OID رمز 

 المساحة

 //هكتار

 النسبة

 % 
 الترتيب

 9 0.22 73 أراضي اراضي التين الشوكي 0

 8 0.59 201 أراضي حشائش الصخبر والقصص 1

 7 3.55 1203 والعمق  والخثعرأراضي حشائش الصخبر  2

 1 29.20 9899 أراضي حشائش الصخبر "حمرور" وفتح 3

 6 1.13 382 ةراضي العسق والفتح والجبهأ 4

 3 17.95 6084 راضي زراعيةأ 5

 5 6.32 2142 راضي زراعية + سدرأ 6

 2 23.67 8026 اضي شجيرات الضبة والعلبأر 7

 4 17.25 5848 راضي شجيرات العسق والنشمأ 8

 10 0.13 44 راضي اشجار السدر والخنسأ 9

 - 100.0 33902 رضجمالي مساحة األإ

 

 :ةهمية النسبي  ة واألهمي  حسب قيمة األالرعوي  تركيب الغطاء النباتيثانيًا: 
 سةةةةةةةةقوطها، انتظةةةةةةةةام وعةةةةةةةةدم األمطةةةةةةةةار كميةةةةةةةةات فةةةةةةةةي لتذبةةةةةةةةذبل ه أنةةةةةةةة عليهةةةةةةةةا الحصةةةةةةةةول تةةةةةةةةم التةةةةةةةةي النتةةةةةةةةائج خةةةةةةةةالل مةةةةةةةةنلةةةةةةةةوحظ 

 ل شةةةةةةةةةةةةهر بالنسةةةةةةةةةةةبة الجافةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةهر  نسةةةةةةةةةةةبة مةةةةةةةةةةةةع ارتفةةةةةةةةةةةاع( 2 جةةةةةةةةةةةدول)الالحةةةةةةةةةةةرارة  درجةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةي واالرتفةةةةةةةةةةةاع الملحةةةةةةةةةةةوظ
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 دي معيةةةةةةةةةار بتطبيةةةةةةةةةقو  .والتغطيةةةةةةةةةة والتكةةةةةةةةةرار، الكثافةةةةةةةةةة، حيةةةةةةةةةث مةةةةةةةةةن النبةةةةةةةةةاتي الغطةةةةةةةةةاءتركيةةةةةةةةةب  فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةلبي تةةةةةةةةةأثير، الرطبةةةةةةةةةة
 سةةةةةةةةنوات متتاليةةةةةةةةة 10لكةةةةةةةةل  الحةةةةةةةةرارة لةةةةةةةةدرجات السةةةةةةةةنوي والمتوسةةةةةةةةط األمطةةةةةةةةار متوسةةةةةةةةط كميةةةةةةةةة مةةةةةةةةن كةةةةةةةةل دراسةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مةةةةةةةةارتن

 جفةةةةةةةةةةاف ازديةةةةةةةةةةاد حظلةةةةةةةةةةو ( 2جةةةةةةةةةةدول )ال نتةةةةةةةةةةائج ومةةةةةةةةةةن دي مةةةةةةةةةةارتن، المةةةةةةةةةةذكورة لمعيةةةةةةةةةةار التصةةةةةةةةةةنيفية المراحةةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةةى وبةةةةةةةةةالرجوع
فةةةةةةةةةي المرتبةةةةةةةةةة  يكةةةةةةةةةون تصةةةةةةةةةنيف المنطقةةةةةةةةةة أن يتضةةةةةةةةةح النتيجةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةذه علةةةةةةةةةى وبنةةةةةةةةةاء   15.75القةةةةةةةةةراءة  كانةةةةةةةةةت حيةةةةةةةةةث المنطقةةةةةةةةةة
 فةةةةةةةةةةي إلةةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةةوأ حتمةةةةةةةةةةا   يتغيةةةةةةةةةةر وفسةةةةةةةةةة المنطقةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةاه وأن ،جافةةةةةةةةةةةال المنةةةةةةةةةةاطق شةةةةةةةةةةبه مراتةةةةةةةةةةب تصةةةةةةةةةةنيف مةةةةةةةةةةنالةةةةةةةةةةدنيا 
 .الحرارة درجات في الملحوظ واالرتفاع األمطار في كميات والتذبذب النق  استمر إذا القادمة السنوات

 النجيلمجتمع   السائدة وبحسب قيمة األهمية واألهمية النسبية احتلات الرعوية أن النبات( 7و 6وكما يالحظ من بيانات الجدولين )
Cynodon schenanthus يليه في المةةرتبةةةة الثةةةةةانةةةيةةة نةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةات 34.03 نسبةةةةه بلةةةةةغتبولةةةى المرتبة األ ،%Hordeum 

murinum  ويحتل نبات 25.17الذي بلغت نسبته ،%Dactyloctenium aegyptium همية المرتبة الثالثة من حيث قيمة األ
%، 7.10بلغت  هوبنسب Artemisia campestris% ويأتي في المرتبة الرابعة نبات 15.52 نسبتهاة التي بلغت همية النسبي  واأل

%، ويأتي في المرتبة السادسة نبات الهدمة 5.24بلغت  هالمرتبة الخامسة بنسب Acacia melliferaو يحتل نبات الظبة 
Echiochilon fruticosum حتل نبات%، وا3.71بلغت  هنسب Casuarinae equisetifolia بلغت بنسبه قل أهمية ألالمرتبة ا

 %.3.05و  0.54% وتدرجت قيمة األهمية النسبية لبقية النباتات بين 0.41
 

 متوسط نتائج الكثافة والتكرار والتغطية النسبية و قيمة األهمية واألهمية النسبية للغطاء النباتي الرعوي . 6 الجدول

 الكثافة النباتيالنوع  رقم
 النباتية

 الكثافة
 النسبية

 التكرار
 النباتي

 التكرار
 النسبي

 التغطية
 النباتية

 التغطية
 النسبية

 قيمة
 هميةاأل 

 هميةاأل
 النسبية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Cynodon schenanthus 
Hordeum murinum 

Dactyloctenium aegyptium 
Ferula communis 

Echiochilon fruticosum 
Artemisia campestris 

Acacia mellifera 
ZizYphus Spp 

Indigofera spinosa Forssk 
Rumex nervosus 

Euphorbia cactus ehren .  
Dodonaea viscose 

Casuarinae equisetifolia 

2.06 
0.4 
1.20 
0.04 
0.05 
0.34 
0.22 
0.72 
1.44 
0.72 
1.44 
0.63 
0.45 

47.79 
9.28 

27.84 
0.92 
1.16 
7.82 
5.10 
0.71 
1.42 
0.71 
1.42 
0.61 
0.40 

66.66 
16.66 
38.88 
11.11 
11.11 
5.55 
5.55 
5.55 
11.11 
5.55 
11.11 
4.67 
4.32 

42.86 
10.71 
25.0 
7.14 
7.14 
3.56 
3.56 
1.99 
4.0 
1.99 
4.0 
1.65 
1.23 

19.60 
80.0 
7.12 
1.5 
4.0 
13.5 
10.0 
0.63 
0.65 
0.08 
0.73 
0.07 
0.04 

14.44 
58.54 
5.24 
1.10 
2.94 
9.94 
7.36 
1.72 
1.77 
0.21 
1.99 
0.16 
0.12 

105.09 
78.09 
58.58 
9.16 
11.24 
21.32 
16.02 
4.42 
7.19 
2.91 
7.41 
2.76 
2.13 

34.03 
25.17 
15.50 
3.05 
3.71 
7.10 
5.24 
1.47 
2.30 
0.97 
2.41 
0.54 
0.41 

 100.8 324.2 105.41 137.88 113.6 193.51 104.78 9.26 المجموع 
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 النوع النباتي السائد  واألنواع النباتية المرافقة حسب التدرج في قيمة األهمية  واألهمية النسبية بطريقة المربع. 7الجدول 

 الفصيلة لنوع النباتياالسم العلمي ل النوع النباتي باللغة العربية رقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 وبل مرعى –حشيص  –عبيل 
 شييب –ابوشيبه حشيص 

 رجل الحرباء
 غبيراء
 الظبة

 الهدمة
 ابرة العجوز

 قصص
- 

 علب  –سدر 
 حميض - عثرب

Cynodon schenanthus 
Hordeum murinum 
Dactyloctenium aegyptium 
Artemisia argentea  L 
Acacia mellifera 
Echiochilon fruticusum Desf Stipa 
Ferula communis 
Euphorbia cactus ehren L.  
Indigofera spinosa Forssk 
Zizaphus spp 
Rumex nervosus 

Poaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Asteraceae 
Mimosaceae 
Boraginaceae 
Apiaceae 
Euphorbiaceae 
Fabaceae 
Ramnaceae 
Polygonaceae 

12 
13 

 Dodonaea viscose شهس -شث 
Casuarinae equisetifolia Sapindaceae 

 

 :النباتية السائدة من الغطاء النباتي لطرزالنسبة المئوية لثالثًا: 
% لجميةةةةةةةةةةةةةع المواقةةةةةةةةةةةةةع، 23.35( أن الحشةةةةةةةةةةةةةائش احتلةةةةةةةةةةةةةت المرتبةةةةةةةةةةةةةة االولةةةةةةةةةةةةةى بنسةةةةةةةةةةةةةبة 8مةةةةةةةةةةةةةن نتةةةةةةةةةةةةةائج الجةةةةةةةةةةةةةدول )يتبةةةةةةةةةةةةةين  

%، وتةةةةةةةةةةةأتي فةةةةةةةةةةةي المرتبةةةةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةةةةة األعشةةةةةةةةةةةاب 22.8فةةةةةةةةةةةي المرتبةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةجيرات التةةةةةةةةةةةي بلغةةةةةةةةةةةت نسةةةةةةةةةةةبتها  تالهةةةةةةةةةةةا
% للطةةةةةةةةةةةةةةةةرز 59.03وبمعةةةةةةةةةةةةةةةةدل بلةةةةةةةةةةةةةةةةغ  %.3.32% وتحتةةةةةةةةةةةةةةةةل االشةةةةةةةةةةةةةةةةجار المرتبةةةةةةةةةةةةةةةةة االخيةةةةةةةةةةةةةةةةرة بنسةةةةةةةةةةةةةةةةبة 9.56وبنسةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
مةةةةةةةةةةةا راضةةةةةةةةةةةي العاريةةةةةةةةةةةة واألحجةةةةةةةةةةةار والصةةةةةةةةةةةخور واالخاديةةةةةةةةةةةد والمخلفةةةةةةةةةةةات النباتيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةين بلغةةةةةةةةةةةت نسةةةةةةةةةةةبة األ ،النباتيةةةةةةةةةةةة
غيةةةةةةةةةر  %، وهةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةدل علةةةةةةةةةى ان تغطيةةةةةةةةة المراعةةةةةةةةةي متوسةةةةةةةةةطة. وقةةةةةةةةةد يعةةةةةةةةةزى ذلةةةةةةةةك الةةةةةةةةةى انتشةةةةةةةةةار النباتةةةةةةةةةات40.97نسةةةةةةةةبته 

خةةةةةةةةرى وكةةةةةةةةذلك شةةةةةةةةح االمطةةةةةةةةار وتذبةةةةةةةةذبها مةةةةةةةةن ألةةةةةةةةى إمرغوبةةةةةةةةة والنباتةةةةةةةةات الغازيةةةةةةةةة والسةةةةةةةةامة والتةةةةةةةةي تختلةةةةةةةةف مةةةةةةةةن منطقةةةةةةةةة ال
 سةةةةةةةةةةخلتيه،بةةةةةةةةةةول خليةةةةةةةةةةدي و الوهةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةا أكةةةةةةةةةةده والتحطيةةةةةةةةةةب الجةةةةةةةةةةائر والرعةةةةةةةةةةي العشةةةةةةةةةةوائي،  .(2 جةةةةةةةةةةدول)الموسةةةةةةةةةةم ألخةةةةةةةةةةر 

راضةةةةةةةةي المراعةةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الةةةةةةةةيمن تتعةةةةةةةةرض للرعةةةةةةةةي أجةةةةةةةةزاء واسةةةةةةةةعة مةةةةةةةةن ألةةةةةةةةى أن هنةةةةةةةةاك إ اشةةةةةةةةار أ اللةةةةةةةةذان( 1990)
ن تتحسةةةةةةةةةةةةن المراعةةةةةةةةةةةةي أتةةةةةةةةةةةةالي يمكةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةالل تقليةةةةةةةةةةةةل حمولةةةةةةةةةةةةة المرعةةةةةةةةةةةةى الالجةةةةةةةةةةةةائر فةةةةةةةةةةةةي الوقةةةةةةةةةةةةت الحاضةةةةةةةةةةةةر، وب

 المتدهورة. 
 الدراسة ةلمنطقالغازية والسامة النباتات بما فيها في المراعي الطبيعية نسبة التغطية للطرز النباتية ( 8جدول )ال

 المدى الفئة الموقع
 مالحظة % الطبيعية المراعي في النباتية الطرز نسبة
 األعشاب الشجيرات األشجار الحشائص 

باقي الغطاء  10 25 1.66 20.1 5 - 0 1 المصنعة
 تراب وأحجار
وكشوفات 
صخرية 
 واخاديد
 

40.97% 

 6.6 23.3 6.6 15 25 - 5 2 عشروس
 21.3 22 6.6 16.3 50 - 25 3 الحمام

 11.5 20 0 23.66  75  – 50 4 الجمعة  
 1.7 25 1.6 35 95  - 75 5 واسطة

 6.66 21.7 3.5 30 100 - 95 6 السر
 57.67 137 19.96 140.06   المجموع

 %9.56 %22.8 %3.32 %23.35   المعدل
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  السائدة في منطقة الدراسة: األساليب والممارسات الرعويةرابعًا: 
سةةةةةتغالل المةةةةةةوارد الأنمةةةةةاط  ةد ثالثةةةةةو راء المةةةةةزارعين والرعةةةةةاة تبةةةةةين وجةةةةةأخةةةةةذ أو  لمنطقةةةةةة الدراسةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل الزيةةةةةارات الميدانيةةةةةة

 لت بالتالي:الطبيعية الرعوية تمث  
 أـ األنماط الرعوية الصرفة:

ممةةةةا  ،علةةةةى أراضةةةةي المرعةةةةى كليةةةةةتعتمةةةةد علةةةةى تربيةةةةة الحيوانةةةةات فقةةةةط، وال تهةةةةتم  بزراعةةةةة محاصةةةةيل العلةةةةف العتمادهةةةةا بصةةةةورة 
وهةةةةةةةذا يةةةةةةةنعكس علةةةةةةةى تةةةةةةةدني المسةةةةةةةتوى اإلنتةةةةةةةاجي  يضةةةةةةةطر الرعةةةةةةةاة الةةةةةةةى التنقةةةةةةةل بقطعةةةةةةةانهم المختلفةةةةةةةة معظةةةةةةةم أوقةةةةةةةات السةةةةةةةنة.

 للحيوانات.
 بـ األنماط الرعوية الزراعية:

شكل أراضي المراعي الطبيعية ومحاصيل العلف وبقايا محاصيل الموارد الرئيسية لتغذية الحيوانات في هذا النمط توفيها 
النبات الطبيعي وأراضي المراعي  تحتوي علىحركة القطعان تكون في محيط أراضي المراعي التي  تكوناإلنتاجي. لذلك 

، ومحاصيل األعالف penisetum glaucunخن ، والد   Sorghum SP. والذرة الرفيعةHordeum spالمستزرعة بالشعير
من  مقبولةمستويات بللحفاظ على حياة الحيوانات و  أوقات الجفاففي األعالف المجففة  يمكن أن تستخدمالبقولية األخرى. و 

 اإلنتاج.
 :(يةجـ ـ األنماط الرعوية الغابية )الحراج

و بقاياها.وبصةةةةةةفة عامةةةةةةة، أيعتمةةةةةةد علةةةةةةى كةةةةةةل أراضةةةةةةي المراعةةةةةةي فةةةةةةي منةةةةةةاطق األشةةةةةةجار إضةةةةةةافة الةةةةةةى محاصةةةةةةيل األعةةةةةةالف و   
لتنةةةةاق  المطةةةةرد فةةةةي المةةةةوارد الرعويةةةةة والةةةةى قةةةةوة جاذبيةةةةة الحيةةةةةاة لذلةةةةك يعةةةةزى تسةةةةجل الةةةةنظم الرعويةةةةة وتيةةةةرة اسةةةةتقرار سةةةةريعة، و 

 العصرية المستقرة وما توفره من خدمات اجتماعية ورفاهية.
عمليةةةةةةة اسةةةةةةتغاللها مةةةةةةن طةةةةةةرف الفئةةةةةةات  فةةةةةةيالثابةةةةةةت علميةةةةةةا  أن االسةةةةةةتقرار فةةةةةةي األراضةةةةةةي الرعويةةةةةةة يةةةةةةؤثر بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر  ومةةةةةةن

مؤكةةةةةدا  حاجيةةةةةات المجتمةةةةةع وعلةةةةةى سةةةةةلوكه وتطةةةةةوره  فةةةةةيإذ يعرقةةةةةل حركةةةةةة تنقةةةةةل القطعةةةةةان بشةةةةةكل يةةةةةؤثر  كلهةةةةةا واألنمةةةةةاط الرعويةةةةةة
 (.2006)ضرفاوي، بالسياق نفسة 

  :هور األراضي الرعوية في مناطق الدراسةالعوامل المؤثرة في تدخامسًا: 
ن هنةةةةةةاك أاتضةةةةةح مةةةةةةن خةةةةةالل اللقةةةةةةاءات بةةةةةةالمزارعين ومةةةةةالك الثةةةةةةروة الحيوانيةةةةةة وكبةةةةةةار السةةةةةةن ومشةةةةةاهدة فريةةةةةةق الدراسةةةةةة اتضةةةةةةح 

 راضي المراعي الطبيعية أهمها ازتي:أعدة عوامل تؤدي الى تدهور 
I- :العوامل المرتبطة بالنشاطات اإلنسانية 

 :عدد السكانـ الزيادة في 1
لى أخرى، لكن هناك عالقة وثيقة بين نمو السكان وحماية البيئة، حيث ينمو السكان بوجه إتختلف الكثافة السكانية من منطقة  

حيث يتوقع أن يزيد سكان اليمن  ,UNESCO) 2005و 2015% )الجهاز المركزي لإلحصاء، 3.7عام بمعدل يصل الى 
% من عدد السكان يعيشون 50أن أكثر من ,Akerlund ( 2005) . وذكر2020 -2005% من عام 3.7 هبمعدل نمو قدر 

في المناطق الريفية وهذا يشكل ضغطا  متزايدا  على الموارد الطبيعية وال سيما المحدودة منها، وبالذات أراضي المراعي واألراضي 
زراعته وترك المساحات األخرى تزرع بمحاصيل الزراعية. باإلضافة إلى إقبال السكان على زراعة القات، وتركيز جهودهم على 

ذات مردود منخفض، ويتجه النمو السكاني إلى الزحف العمراني في أراضي السهول واألراضي قليلة االنحدار، وهنا تصبح 
 األراضي الزراعية والرعوية شحيحة.
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 ـ تراجع عدد الرعاة العاملين في مهنة الرعي:2
لةةةةةى المخةةةةةاطرة إوذلةةةةةك ألنهةةةةةا مهنةةةةةة غيةةةةةر مرغةةةةةوب فيهةةةةةا لقسةةةةةوة الظةةةةةروف البيئيةةةةةة السةةةةةائدة، وضةةةةةعف المةةةةةردود المةةةةةادي، إضةةةةةافة 

لةةةةديهم  تراكمةةةةت المعةةةةارف التةةةةي خسةةةةارة  أدى إلةةةةى لةةةةى المةةةةدن. وهةةةةذإالكبيةةةةرة، ممةةةةا جعةةةةل الرعةةةةاة يهجةةةةرون هةةةةذه المهنةةةةة ويتجهةةةةون 
 في أوقات الجفاف والكوارث الطبيعية األخرى.  كيفية التعامل مع المراعيالسيما المعارف المتعلقة ب

 
II-:العوامل المرتبطة بالممارسات الرعوية والزراعية الخاطئة 
   :الرعي الجائر -1

 الحشةةةةةائش تقةةةةةل، حيةةةةةث البيئةةةةةيلةةةةةى تةةةةةدهور الغطةةةةةاء النبةةةةةاتي، والةةةةةى تغييةةةةةر فةةةةةي تةةةةةوازن النظةةةةةام إيةةةةةؤدي الرعةةةةةي الجةةةةةائر للمراعةةةةةي 
والحشةةةةائش غيةةةةر الرعويةةةةة والتةةةةي هةةةةي أقةةةةل الشةةةةجيرات الشةةةةوكية  ليحةةةةل مكانهةةةةالحيوانةةةةات، ا مةةةةن قبةةةةلبلةةةةة للغةةةةذاء االق المستسةةةةاغة

 لنشاط عملية التعرية بفعل عامل الطبيعة. ة  عرضتربة المراعي  وبالتالي تصبح  .استساغة من قبل الحيوانات
ن محصةةةةول أ والسةةةيماإلةةةى مسةةةاحات زراعيةةةةة علةةةى حسةةةاب الغطةةةاء النبةةةةاتي الرعةةةوي  تحـــول كثيـــر مــــن األرضـــي الهامشــــية -2

 نتشر بكثرة. االقات 
  :قطع االشجار -ة3

لةةةةةةى تةةةةةةدهور الغطةةةةةةاء النبةةةةةةاتي الةةةةةةذي يغطةةةةةةي التربةةةةةةة، ممةةةةةةا يةةةةةةؤدي الةةةةةةى تةةةةةةدهور البيئةةةةةةة إأدى اسةةةةةةتمرار القطةةةةةةع الجةةةةةةائر ل شةةةةةةجار 
 حياة اإلنسان. فيالمحاصيل الزراعية، و  وفيالنبات الطبيعي في ثر ذلك وبتالي أوجفافها، 

األشةةةةجار والشةةةةجيرات فةةةةي منةةةةاطق الدراسةةةةة لإلزالةةةةة نظةةةةرا  لحاجةةةةة السةةةةكان المحليةةةةين الةةةةى أخشةةةةاب البنةةةةاء،  وتتعةةةةرض الكثيةةةةر مةةةةن
تةةةةدهور التربةةةةة بعةةةةد  فةةةةي قطةةةةع األشةةةةجار مةةةةن أكثةةةةر األنشةةةةطة البشةةةةرية  تةةةةأثيرا   ويعةةةةدوالةةةةى أخشةةةةاب الوقةةةةود، وأعةةةةالف للحيوانةةةةات، 

 ةشةةةةب كمصةةةةةدر رئةةةةيس للطاقةةةةةة فةةةةي المنةةةةةازل، وخاصةةةةةلةةةةةدى سةةةةكان الريةةةةةف العتمةةةةادهم الكلةةةةةي علةةةةةى الخ والسةةةةيماالرعةةةةي الجةةةةةائر 
 (.2000 ( و)الخليدي،2007غذية والزراعة ل مم المتحدة، للطهي )منظمة األ

III-عوامل أخرى:   
عةةةةةدم تمتةةةةةع المؤسسةةةةةات التةةةةةي تشةةةةةرف علةةةةةى المةةةةةوارد الرعويةةةةةة بصةةةةةالحيات قويةةةةةة ونافةةةةةذة لتطبيةةةةةق السياسةةةةةات واالسةةةةةتراتيجيات  .1

 إنتاجية هذه المراعي.الرعوية الرامية الى تحسين 
ضةةةةعف الكةةةةوادر العاملةةةةة فةةةةي مجةةةةال المةةةةوارد الرعويةةةةة والقةةةةادرة علةةةةى انجةةةةاز بةةةةرامج وخطةةةةط ومشةةةةاريع تحةةةةد مةةةةن تةةةةدهور المةةةةوارد  .2

 الرعوية.
 ضعف اإلرشاد الزراعي الرعوي الفتقار المؤسسات الى الكفاءات العلمية والخبرة الفنية في هذا المجال. .3
 ة وبالذات زراعة القات.استصال  أراضي المراعي للزراع .4
 ق صيانة المراعي والمحافظة عليها.ائالجهل بأساليب وطر  .5
لكثةةةةرة الةةةةزواج المبكةةةةر  خةةةةر وبالةةةةذات فةةةةي الريةةةةف )نظةةةةرا  آ بعةةةةد بنةةةةاء المسةةةةاكن العشةةةةوائية لتلبيةةةةة حاجةةةةة السةةةةكان التةةةةي تزيةةةةد يومةةةةا   .6

 وبتالي سرعة وكثرة االنجاب(. 
 :الطبيعية في منطقة الدراسةمؤشرات تدهور أراضي المراعي سادسًا: 

 :مؤشرات تدهور النبات الطبيعي الرعوي -1
الغذائيةةةةةةة،  اوقيمتهةةةةةة اتغطيةةةةةةة النباتةةةةةةات، وقلةةةةةةة األنةةةةةةواع النباتيةةةةةةة الرعويةةةةةةة المرغوبةةةةةةة والمستسةةةةةةاغة، وتةةةةةةدني إنتاجيتهةةةةةة تراجةةةةةةع -أ

ء علةةةةةةةى األشةةةةةةةةجار يةةةةةةةتم القضةةةةةةةاف ةفعنةةةةةةةدما تتةةةةةةةراكم سةةةةةةةنوات الجفةةةةةةةاف ويةةةةةةةزداد الضةةةةةةةغط الحيةةةةةةةةواني علةةةةةةةى المراعةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةة
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تةةةةةالي نقةةةةة  وتةةةةةدني اإلنتاجيةةةةةة مةةةةةن الوحةةةةةدة الخاليةةةةةة مةةةةةن النباتةةةةةات المستسةةةةةاغة، وب لةةةةةى مةةةةةراع  إوالشةةةةةجيرات الرعويةةةةةة وتتحةةةةةول 
 الحيوانية.

ر مسةةةةاحات كبيةةةةرة مةةةةن أراضةةةةي المراعةةةةي الطبيعيةةةةة التةةةةي كانةةةةت تزخةةةةر بالنباتةةةةات المعمةةةةرة الجيةةةةدة، بسةةةةبب الرعةةةةي تصةةةةح   -ب 
تةةةةةالي نقةةةةة  الوب ،مثةةةةةل منطقةةةةةة عزلةةةةةة الصةةةةةياد، والمنةةةةةار ةغيةةةةةر منتجةةةةةة وشةةةةةبه متصةةةةةحر  ض  والتحطيةةةةةب الجةةةةةائرين وتصةةةةةبح أرا

 عداد الحيوانات البرية نتيجة افتقادها للبيئة الطبيعية والغذاء المناسب.أ
قيمةةةةةة الفةةةةةاتورة العلفيةةةةةة  ارتفةةةةةاعاتسةةةةةاع الفجةةةةةوة بةةةةةين اإلنتةةةةةاج المحلةةةةةي ل عةةةةةالف بالنسةةةةةبة الةةةةةى االحتياجةةةةةات الكليةةةةةة للعلةةةةةف )  - ج

 .لزيادة كمية األعالف المستوردة (
العديةةةةةةد مةةةةةةن الحيوانةةةةةات و الطيةةةةةةور البريةةةةةةة المحليةةةةةةة وعةةةةةزوف الطيةةةةةةور المهةةةةةةاجرة التةةةةةي  كانةةةةةةت تحتضةةةةةةنها الموائةةةةةةل  انةةةةةدثار -د

 راضي المراعي بسبب تدهور الغطاء النباتي وضعف هذه الموائل.أالطبيعية في 
 مؤشر تدهور التربة:  -2

 زيادة التغطية الصخرية والنتوءات الحجرية على سطح التربة وافتقار التربة للمادة العضوية. -1
انجةةةةةراف التربةةةةةة السةةةةةطحية، حيةةةةةث تشةةةةةكلت مجموعةةةةةة مةةةةةن الشةةةةةقوق تتسةةةةةع مةةةةةع مةةةةةرور الوقةةةةةت، وتشةةةةةكل قشةةةةةرة صةةةةةلبة علةةةةةى  -2   

المستسةةةةةا   والسةةةةةيماسةةةةةطح األرض تحةةةةةد مةةةةةن نفاذيتهةةةةةا للمةةةةةاء، وهةةةةةذا يةةةةةؤدي الةةةةةى خسةةةةةارة المخةةةةةزون البةةةةةذري للنباتةةةةةات الرعويةةةةةة 
 عوية. اهم عنصر لتجديد النباتات الر  يعدوالمرغوب منها في التربة والذي 

  (.1989عبد القادر وحمدي ) كال  مننفسه شار في السياق أكما  خاديد السطحية والعميقة.تشكل األ - 3
 مؤشرات تدهور المساقط المائية: -3

 .ظهور الخنادق واألنفاق 
 بةةةةةات اختفةةةةةاء الغطةةةةةاء النبةةةةةاتي الرعةةةةةوي منهةةةةةا، نظةةةةةرا  النجةةةةةراف التربةةةةةة السةةةةةطحية ممةةةةةا نةةةةةتج عنةةةةةه عةةةةةدم وجةةةةةود مهةةةةةد مالئةةةةةم لإلن

 ونمو النباتات الطبيعية. 
 .الجفاف والتصحر 

 

ـــه والحفـــاظ  -4 ـــة الغطـــاء النبـــاتي وهجـــر الممارســـات التقليديـــة المســـتدامة والســـليمة فـــي  دارت ـــدني مســـتوى الـــوعي بطهمي ت
 عليه:

بأهميةةةةة الغطةةةةاء النبةةةةاتي مةةةةن خةةةةالل عالقتةةةةه بهةةةةذا المةةةةورد ومةةةةا يحققةةةةه مةةةةن  سةةةةابقا  تمثةةةةل مسةةةةتوى الةةةةوعي لةةةةدى اإلنسةةةةان اليمنةةةةي 
وذلةةةةةةك مةةةةةةن خةةةةةةالل تطبيةةةةةةق الممارسةةةةةةات التقليديةةةةةةة السةةةةةةليمة فةةةةةةي ادارتةةةةةةه  علةةةةةةى المةةةةةةدى القريةةةةةةب والبعيةةةةةةد، فوائةةةةةةد عامةةةةةةة وخاصةةةةةةة

ليةةةةةةا  فقةةةةةةد والمحافظةةةةةةة عليةةةةةةه والتةةةةةةي مةةةةةةن أهمهةةةةةةا تنظةةةةةةيم عمليةةةةةةة الرعةةةةةةي، والتحطيةةةةةةب، وعمةةةةةةل المحةةةةةةاجر الرعويةةةةةةة وغيةةةةةةره. أمةةةةةةا حا
لتةةةةةي كةةةةةان يمارسةةةةةها األجةةةةةداد فةةةةةي الحفةةةةةاظ ابتلةةةةةك الممارسةةةةةات  أصةةةةةبح الةةةةةوعي لةةةةةدى األنسةةةةةان أقةةةةةل ممةةةةةا أدى الةةةةةى قلةةةةةة اهتمامةةةةةه

علةةةةى هةةةةذا المةةةةورد، وأصةةةةبح التعامةةةةل فةةةةي الوقةةةةت الحةةةةالي مةةةةع الغطةةةةاء النبةةةةاتي يةةةةأتي مةةةةن منطلةةةةق تحقيةةةةق المصةةةةلحة ازنيةةةةة مةةةةع 
االحتياجةةةةةةات المسةةةةةةتقبلية والمتزايةةةةةةدة لإلنسةةةةةةان. حيةةةةةةث أصةةةةةةبحت الممارسةةةةةةات انعةةةةةةدام المعرفةةةةةةة فةةةةةةي اسةةةةةةتدامة هةةةةةةذا المةةةةةةورد لتلبيةةةةةةة 

السةةةةةلبية السةةةةةتثمار هةةةةةذا المةةةةةورد هةةةةةي السةةةةةائدة والتةةةةةي تتمثةةةةةل فةةةةةي عمليةةةةةة القطةةةةةع الجةةةةةائر والقلةةةةةع ل شةةةةةجار والشةةةةةجيرات والنباتةةةةةات 
 (.2011،األردنية )وزارة الزراعة الرعوية والرعي الجائر وعدم االهتمام بالنباتات النامية

 :  أهم النباتات الواعدة في منطقة الدراسةسابعًا: 
% يليهةةةةا الشةةةةجيرات حيةةةةث 38.1مةةةةن خةةةةالل المسةةةةح الميةةةةداني لمديريةةةةة المنةةةةار تبةةةةين أن األعشةةةةاب أعطةةةةت اعلةةةةى نسةةةةبة بلغةةةةت 

 (.  9%  وقد يعزى ذلك الى طبيعتها الحيوية في مقاومتها لشتى الظروف البيئية القاسية )الجدول 26.2بلغت 



 2017 - (1)العدد –( 4)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  4 , Number 1 , March 2017 

119 

 

راء الرعةةةةةةةاة وكبةةةةةةةار السةةةةةةةن مةةةةةةةن آ ( والمستخلصةةةةةةةة مةةةةةةةن10جةةةةةةةدول )الالقائمةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةة بالنباتةةةةةةةات الرعويةةةةةةةة الواعةةةةةةةدة  دراجإتةةةةةةةم و 
علةةةةةةى  عتمةةةةةةد، وبالةةةةةةذات النسةةةةةةاء كةةةةةةون مهنةةةةةةة الرعةةةةةةي تفةةةةةةي منطقةةةةةةة الدراسةةةةةةة المةةةةةةواطنين ذوي الخبةةةةةةرة بةةةةةةاألنواع النباتيةةةةةةة الرعويةةةةةةة

 والمؤهلةةةةةةةوالنباتةةةةةةات المدرجةةةةةةة هةةةةةةي النباتةةةةةةات المستسةةةةةةاغة ، باإلضةةةةةةافة الةةةةةةى خبةةةةةةرة فريةةةةةةق الدراسةةةةةةة. الةةةةةةذكوركثةةةةةةر مةةةةةةن أ اإلنةةةةةةاث
سةةةةةمائها المحليةةةةةة حسةةةةةب أدراج أعةةةةةادة تأهيةةةةةل المراعةةةةةي الطبيعيةةةةةة والغطةةةةةاء النبةةةةةاتي. وقةةةةةد تةةةةةم إلإلكثةةةةةار واالسةةةةةتخدام فةةةةةي عمليةةةةةة 

 في منطقة الدراسة. همتعارف عليماهو 
 

 البيولوجية والطبيعة الفصائل حسبمنطقة الدراسة  في الواعدة الرعوية النباتية األجناس توزيع. 9 جدولال
 % مجموعال أعشاب نجيليات شجيرات أشجار البيان

 19.0 8 0 8 0 0 نجيليات
 42.9 18 12 0 5 1 بقوليات

 12 5 2 0 0 3 الفصيلة الرمرامية
 63.0 31 14 8 5 4 المجموع

 73.8 73.8 87.5 100 45.5 57.1 النسبة
 22 11 2 0 6 3 باقي الفصائل

 136 26.2 12.5 0 54.5 42.8 النسبة المئوية
 100.0 42 16 8 11 7 المجموع العام

 100.0 100.0 38.1 19.0 26.2 16.7 النسبة المئوية العامة
 

 النباتات الواعدة في منطقة الدراسة. 10 الجدول

 الحيوانات مستوى االستساغة االسم العربي االسم العلمي الفصيلة
Leguminoseae Acacia etbaica إبل -ماعز  -غنم  عالية قرض 

Acacia asak إبل -ماعز  -غنم  عالية عسق 
Acacia melifera إبل -ماعز  -غنم  لى عاليةإمتوسطة  بةض 
Acacia arabica إبل -ماعز  -غنم  عالية طلح عربي 
Acacia origena إبل -ماعز  -غنم  لى عاليةإمتوسطة  طلح زنجي 
Indigoferas pinosa  إبل -ماعز  -غنم  متوسطة حل –زرب 

Rhamnaceae Zizyphuss pina إبل -ماعز  -غنم  متوسطة سدر 
Lamiaceae Leucas glabrata إبل -الماعز متوسطة شقبة -شوقب 
Apocynaceae Carissa spinarum إبل -ماعز  -غنم  متوسطة عرم 
Tiliaceae Grewia mollis  إبل -ماعز  -غنم  متوسطة قضيم -نشم 
Tamaricaceae Tamarix Arabica إبل -ماعز  -غنم  لى عاليةإمتوسطة  اثل 
Boraginaceae Cordia Africana إبل -ماعز  -غنم  عالية طنب 
Nyctaginaceae Commicarpus 

plumbagineus ماعز -بقر  عالية رفرف 

 في منطقة الدراسةالنباتات الواعدة . 10 الجدولتابع 
 الحيوانات مستوى االستساغة االسم العربي االسم العلمي الفصيلة

Loganicese Buddlega polystachya ماعز –بقر  متوسطة عفار 
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Poaceae 
(Gramineae) 

Cynodon dactylon L  بقر -غنم  –ماعز  عالية حشيش–عبيل 

Cymbopogon 
schoenanthus 

 بقر -غنم  –ماعز  عالية ثيل

Dactyloctenium 
aegyptium 

 بقر -غنم  –ماعز  عالية رجل الحرباء

Koeleria phleoides بقر -غنم  –ماعز  عالية ذنب الهر 
Arundo donax  عالل -يرع  بقر -غنم  –ماعز  عالية 
Hordeum murinum بقر -غنم  –ماعز  عالية أبو شيبة 
Cynodon dactylon بقر -غنم  –ماعز  عالية النجيل 

Cactaceae Cactus pear الماعز -الجمال  -البقر لى عاليةإمتوسطة  تين املس وشوكي 
Commelinaceae Commelina forsska 

leivoh. بقر -غنم  –ماعز  عالية رضمة 

 

 االستنتاجات: 
 ليمة في استثمار الغطاء النباتي والتي تتمثل في: إتباع الممارسات الس  

وتشةجيع  تشذيب وتقليم األشجار والشجيرات في المواعيد المناسبة وبحسب طبيعةة النمةو للنباتةات المختلفةة بغةرض تربيتهةا  -أ        
زالتها نهائيَا.  نموها وعدم قلعها وا 

 إعادة تأهيل وزراعة مناطق تدهور الغطاء النباتي من خالل: -ب   
 المحافظة على النباتات حديثة النمو من األشجار والشجيرات ورعايتها وحمايتها من الحيوانات والحفاظ عليها من الجفاف.  -    
عةةادة زراعتهةةا فةةي منةةاطق  -      عةةادة إكثارهةةا فةةي المشةةاتل القرويةةة وا  القيةةام بجمةةع بةةذور النباتةةات المعرضةةة للتةةدهور واالنقةةراض وا 

 تدهور الغطاء النباتي.
 جمع البذور من  أشجار وشجيرات الغطاء النباتي الرعوي ونثرها في مواسم سقوط األمطار. -    
 العمل على إدخال أنواع جديدة من األشجار والشجيرات ذات القيمة االقتصادية في تنمية وتطوير الغطاء النباتي الرعوي.  -    
بةةةداَل مةةةن عمليةةةة التحطيةةةب )تةةةوفير الغةةةاز بكميةةةات كافيةةةة وبأسةةةعار االعتمةةةاد علةةةى البةةةدائل األخةةةرى التةةةي يسةةةتعاض بهةةةا كوقةةةود  -   

 مناسبة(. 
 الجائر. عمل المسيجات: وذلك لحماية المواقع المتدهورة والتخفيف من الرعي - 
 .نتوريةو أو الخطوط الترابية الك )الحفر( المرعى بعمل العقوم أراضينشر وتوزيع مياه األمطار على  - 
وتضليلها باستخدام المواد المتوفرة في  عليهاشجار والشجيرات األخرى من الجفاف بالتحويض حديثة النمو واألحماية النباتات  -  

 البيئة المحلية. 
الصةةةيانة الدوريةةةة للتربةةةة مةةةن عوامةةةل التعريةةةة واالنجةةةراف ومنهةةةا التعريةةةة الهوائيةةةة بالقيةةةام بالترميمةةةات للمواقةةةع المتةةةدهورة سةةةواء  -  

على تنمية النباتات واألشةجار في الوقت نفسه العمل و الترابية للحفاظ على الغطاء النباتي من التدهور.  باألحجار أو بالمردات
 والشجيرات وغرس المزيد من األشجار في تلك المواقع بما يحفظ التربة من االنجراف. 

تفادة من الردميات الناتجة عن الشق حماية الغطاء النباتي الرعوي من األضرار التي قد تنتج من شق الطرقات عن طريق االس - 
 في عمل الخطوط الكنتورية من خالل الجهد الشعبي واستزراعها بالغطاء النباتي المناسب.
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للمناطق التي تم تحديدها لمعرفة التنوع النباتي والغةزارة  المواقع حماية على عمل الباستكمال الدراسة في المستقبل و البحث وصي وي
 هذه المراعي. إنتاجيةودراسة اإلنتاجية النباتية 

 كلمة الشكر: 
نشكر اهلل العلي القدير على توفيقه لنا في إنجاز هذه الدراسة والتي نتمنى من خاللها أن تعم الفائةدة علةى البةاحثين والدارسةين فةي 

فةي منطقةة الدراسةة  الجامعات والمعاهةد والمؤسسةات البحثيةة وغيةرهم فةي الجهةات ذات العالقةة. والشةكر موصةول للمجتمةع المحلةي
 على تعاونهم في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة وتسهيل مهام فريق الدراسة.    

ثةراءه  بالمعلومةات القيمةة. الشةكر الجزيةل  كما نتقدم بالشكر الجزيةل لإلخةوة المقةومين علةى جهةودهم المبذولةة فةي مراجعةة البحةث وا 
 للدكتورة انتصار الجباوي نائب رئيس التحرير لتعاونها المتواصل وكذا رئيس وأعضاء تحرير المجلة. 

 المراجع: 
كليةةةةةةةة الزراعةةةةةةةة، الجامعةةةةةةةة  .وادارة المراعةةةةةةةي الطبيعيةةةةةةةة فةةةةةةةي المنةةةةةةةاطق الجافةةةةةةةة(. تقنيةةةةةةةات تطةةةةةةةوير 2006زنةةةةةةةط، محفةةةةةةةوظ ) بةةةةةةةوأ

 ردنية، المملكة األردنية الهاشمية. األ
(. النباتةةةةةات الرعويةةةةةة والطبيعيةةةةةة فةةةةةي منةةةةةاطق 2012االشةةةةةول وابةةةةةراهيم حسةةةةةين درويةةةةةش ) لحكيمةةةةةي، خالةةةةةد علةةةةةي و محمةةةةةد علةةةةةيا

المجلةةةةةةة اليمنيةةةةةةة للبحةةةةةةوث والدراسةةةةةةات الزراعيةةةةةةة. الهيئةةةةةةة رعويةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةيمن وأثرهةةةةةةا علةةةةةةى التنميةةةةةةة والثةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةة. 
 .226 -217(:2) 13 الجمهورية اليمنية. ،العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي

الطبعةةةةةةة األولةةةةةةى، مركةةةةةةز عبةةةةةةادي  .جيولوجيةةةةةةة الةةةةةةيمن (.1999) محمةةةةةةد إبةةةةةةراهيم االنبعةةةةةةاوي وصةةةةةةال  عبةةةةةةد الواسةةةةةةع  ،لخربةةةةةةاشا
 .صفحة 43. صنعاء. اليمن.للدراسات والنشر

 ،)الشرجبي منصور خليل :تحرير(. 2005 -1981(. دليل المناه الزراعي في اليمن 2005الخرساني، محمد عبد الواسع )
 صفحة. المتحدة للطباعة والنشر.  165منشورات الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذما، الجمهورية اليمنية. 

(. البيئات الطبيعية للجزء الغربي في  الجمهورية اليمنية. الهيئة العامة للبحوث 1990ه )ي، عبد الولي وبول سخولتالخليدي
 .(عبد اهلل عبد الرحمن سعيد :تحرير)الجمهورية اليمنية.  ،ذمار. المجلس االعلى لحماية البيئة  -واإلرشاد الزراعي  

 صفحة.  35اليمنية. منشورات الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذما، الجمهورية 
، الجمهوريةةةةةة ذمةةةةةار -الهيئةةةةةة العامةةةةةة للبحةةةةةوث واإلرشةةةةةاد الزراعةةةةةي  .أشةةةةةجار وشةةةةةجيرا  ذمةةةةةار  .(1992) ، عبةةةةةد الةةةةةوليالخليةةةةةدي

 .صفحة 12اليمنية. 
وادي رمةةةةةةاع  محطةةةةةة أبحةةةةةةاث المرتفعةةةةةةات  .(. مسةةةةةةح الغطةةةةةةاء النبةةةةةاتي الطبيعةةةةةةي لمدينةةةةةة الشةةةةةةرق 1994، عبةةةةةةد الةةةةةولي )الخليةةةةةدي

 . 18 -12(. 1) 1. المجلة اليمنية للبحوث والدراسات الزراعية.  تعز –الجنوبية 
  .123. (. فلورا اليمن. مشروع البيئة المستدامة، صنعاء، الجمهورية اليمنية2000) ، عبد الوليالخليدي
الهيئةةةةةة  (. التكامةةةةةل الزراعةةةةةي الحراجةةةةةي التقليةةةةةدي فةةةةةي خمسةةةةةة منةةةةةاطق واقعةةةةةة فةةةةةي محافظةةةةةة تعةةةةةز.2001) ، عبةةةةةد الةةةةةوليالخليةةةةةدي

 صفحة. 45 -12، الجمهورية اليمنية. ذمار -العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي 
(. دراسةةةةة الطةةةةرق التقليديةةةةة للرعةةةةي فةةةةي المنطقةةةةة الغربيةةةةة 2008شةةةةرف عزعةةةةزي )و وأمةةةةين القرشةةةةي محمةةةةد يحةةةةي محمةةةةد  ،دوسلةةةةا

 19 .الزراعيةةةةةةةة المجلةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةة للبحةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةات .مةةةةةةةن اإلقلةةةةةةةيم المرتفعةةةةةةةات الوسةةةةةةةطى )عتمةةةةةةةة   مغةةةةةةةرب عةةةةةةةنس(
(1) .49 - 62. 
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(. العوامةةةةةل المةةةةةؤثرة فةةةةةي تةةةةةدهور الغطةةةةةاء النبةةةةةاتي فةةةةةي محافظةةةةةة بلقةةةةةرن. )رسةةةةةالة 2013لقرنةةةةةي، سةةةةةعيد بةةةةةن محمةةةةةد بةةةةةن سةةةةةعيد )ا
، المملكةةةةة جامعةةةةة اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود اإلسةةةةالمية بالريةةةةاض ،كليةةةةة العلةةةةوم االجتماعيةةةةة .(. قسةةةةم الجغرافيةةةةادكتةةةةوراه

 . ةصفح 112 العربية السعودية.
. دراسةةةةةةةة حةةةةةةةول النباتةةةةةةةات الرعويةةةةةةةة الواعةةةةةةةدة فةةةةةةةي الةةةةةةةوطن العربةةةةةةةي. الخرطةةةةةةةوم. (2008لمنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةة )ا

 ( .pdfwww.aoad.org/R3awiahصفحة.    98السودان. 
المنةةةةاطق القاحلةةةةة. اصةةةةدار المنظمةةةةة العربيةةةةة للتربيةةةةة والثقافةةةةة . دليةةةةل المراعةةةةي فةةةةي (1986)األندلسةةةةي، عبةةةةد الحةةةةي بةةةةن عطيةةةةة 

وزارة  .اهةةةةةةةداء ديةةةةةةةوان تربيةةةةةةةة الماشةةةةةةةية وتةةةةةةةوفير المرعةةةةةةةى .األخضةةةةةةةر لةةةةةةةدول شةةةةةةةمال أفريقيةةةةةةةازام مشةةةةةةةروع الحةةةةةةة .والعلةةةةةةةوم
 الجمهورية التونسية. ،الفالحة

الهيئةةةةةةة العامةةةةةةة للبحةةةةةةوث واإلرشةةةةةةاد  .والزراعيةةةةةةةخةةةةةةرائط المةةةةةةوارد البيئيةةةةةةة (. 2006الهيئةةةةةةة العامةةةةةةة للبحةةةةةةوث واإلرشةةةةةةاد الزراعةةةةةةي ) 
 ، وزارة الزراعة والري، صنعاء، الجمهورية اليمنية.الزراعي

بلسطةر  ،الفةاتح جامعةة .الزراعةة كليةة بمرعةى الرعةوي النباتي الغطاء تصنيف(. 2010بيت المال، عبد اهلل القذافي )  لجماهيريةة، اا 
 .صفحة 4 -1. الليبية

 Ass. Univ. Bull. Environ. Res. 13 (2), October.2010 

. الدراسةةةةةة القطريةةةةةة حةةةةةول مسةةةةةح وتصةةةةةنيف الغابةةةةةات الرعويةةةةةة ذات (2006) ، أنةةةةةيس وجميةةةةةل عبةةةةةد الصةةةةةمد ومحمةةةةةد حامةةةةةدحةةةةةازم
القةةةةةيم الغذائيةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةيمن. االدارة العامةةةةةةة للغابةةةةةات ومكافحةةةةةة التصةةةةةةحر. وزارة الزراعةةةةةة والةةةةةةري، صةةةةةنعاء، الجمهوريةةةةةةة 

 .43-4اليمنية. 
جمهوريةةةةةةة مصةةةةةةر  ،القةةةةةةاهرة ،(. علةةةةةةم البيئةةةةةةة النباتيةةةةةةة. منشةةةةةةورات المكتبةةةةةةة األكاديميةةةةةةة. الةةةةةةدقي1997كمةةةةةةال حسةةةةةةين )شةةةةةةلتوت، 

 العربية.
(. الدراسةةةةةات القطريةةةةةة حةةةةةول مسةةةةةح وتصةةةةةنيف النباتةةةةةات الرعويةةةةةة ذات القيمةةةةةة الغذائيةةةةةة العاليةةةةةة فةةةةةي 2006ضةةةةةرفاوي، مصةةةةةطفى )

 صفحة. 57المملكة المغربية.  ،الرشدية ،المغرب. المكتب الجمهوري لالستثمار الفالحي لتافيالت
 .سةةةةةةاس الجغرافةةةةةةي  لمشةةةةةةكلة التصةةةةةةحر. دار الشةةةةةةروق للنشةةةةةةر والتوزيةةةةةةع(. األ1989) عبةةةةةةد القةةةةةةادر، حسةةةةةةن ومنصةةةةةةور حمةةةةةةدي 

 الطبعة األولى.  ،ردناأل ،عمان
المكتبةةةةةةةة  .جمهوريةةةةةةةة مصةةةةةةةر العربيةةةةةةةة .(. إدارة الغابةةةةةةةات والمراعةةةةةةةي. الطبعةةةةةةةة األولةةةةةةةى2004الوهةةةةةةةاب، بدرالةةةةةةةدين السةةةةةةةيد ) عبةةةةةةةد

 .صفحة 212. . جمهورية مصر العربيةالمصرية. ُكلي ة الزراعة. جامعة اإلسكندرية
ُكلي ةةةةةة  ،قسةةةةةم التنميةةةةة الريفيةةةةةة .رسةةةةةالة ماجسةةةةتير .(. دور الُمنظمةةةةات فةةةةةي التنميةةةةةة الُمسةةةةتدامة2007كةةةةرار، علةةةةةى محمةةةةد طةةةةةاهر ) 

  صفحة. 145 .، جمهورية السودانحمرجامعة البحر األ ،والعلوم اإلداري ة االقتصاد
أثةةةةةر تةةةةةدهور المراعةةةةةي الطبيعيةةةةةة علةةةةةى األمةةةةةن الغةةةةةذائي فةةةةةي واليةةةةةة  .(2013محةةةةةي الةةةةةدين، طةةةةةه حسةةةةةين ومنةةةةةال عيسةةةةةى أحمةةةةةد )

نصةةةةةف  .محكمةةةةةة .علميةةةةةة .دوريةةةةةة .مجلةةةةةة جامعةةةةةة البحةةةةةر االحمةةةةةر .(دراسةةةةةة حالةةةةةة محليةةةةةة سةةةةةنكات. )البحةةةةةر األحمةةةةةر
 صفحة. 64 -39(:4) 39 (.كانون األول )ديسمبر .سنوية

وزارة الزراعةةةةةةة  التربةةةةةةة وصةةةةةةالحية االراضةةةةةةي فةةةةةةي المرتفعةةةةةةات الوسةةةةةةطى، (.1981) مشةةةةةةروع المرتفعةةةةةةات الوسةةةةةةطى ووادي رمةةةةةةاع 
    نشر مركز تطوير الموارد األرضية، انجالند.الجمهورية اليمنية،  والري، هيئة البحوث واالرشاد الزراعي،

لغربيةةةةة ا(. التقريةةةةر االساسةةةةي عةةةةن الدراسةةةةات االستشةةةةرافية للغابةةةةات فةةةةي اسةةةةيا 2007)منظمةةةةة األغذيةةةةة والزراعةةةةة ل مةةةةم المتحةةةةدة 
 .صفحة 136 .(152جية للمنظمة )اوالوسطى. روما. سلسلة الدراسات الحر 

http://www.aoad.org/R3awiah.pdf
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Abstract: 

The study was carried out on the territory of natural pastures of Al-Manar Directorate in Dhamar 

province/Yemen, in summer season of 2013 and 2014, to determine the prevalent pastoral cover, 

and causes of its deterioration, also to identify the most widespread pastoral plant species, 

especially the promising ones, and to study the factors that affecting its development. The study 

relied on a descriptive and analytical approach to describe the phenomenon and to identify its 

causes. The interviews, direct observation, and visits were used, in addition to the topographic maps 

and satellite images, besides the climate because of its significant impact on the vegetation cover, 

were used. The prevailing vegetation community was identified with the help of box method, 

depending on the relative importance of the pastoral plants. Results indicated that the most 

important plant communities were of grass plant (Cynodonsche nanthus), Juniper plant (Artemisia 

campestris), Acacia plants (Acacia Spp), and Seder plant (Zizaphus Spp). The results of the 

quantitative study showed that the overall average of plant cover was 59.03%, this means that 

40.97% of the surveyed sites, free of vegetation, which indicates that the region is suffering from 

the deterioration in the natural vegetation cover, probably due to two fundamental factors, first was 

the environmental issue such as the lack of rain, and the second was due to increase of human 

population, unjust logging and grazing, scarcity of  legislation, and low level of awareness of the 

importance of vegetation cover and pastures, this leads to the absence of most pastoral plants. The 

study examined the promising pastoral plants, which consider the most important pillars of the 

program and plans for the repair of degraded rangelands. 

The study concluded the need to promote and develop the pastoral land, and to replant the 

appropriate pastoral vegetation cover of the region, also increase its productivity, and management 

with the help of the proper methods. 

Keywords: Natural plants, Pastoral cover, promising plants, Yemen. 
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