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 الخالصة
لتحدٌد تأثٌر الواجهة وطورالنمو فً الصفات الكمٌة  2002فً النصف أألول من عام اجرٌت هذه الدراسة       

ٌقع جبل سنجار شمال غرب العراق وضمن الحدود . والنوعٌة لنبت المناطق الرعوٌة المحٌطة بجبل سنجار وداخله 
ء الشمالً من بادٌة كٌلو متر وٌعد ضمن الجز150اإلدارٌة لمحافظة نٌنوى والى الغرب من مدٌنة الموصل بحدود 

متر عن مستوى سطح البحر وأدنى نقطة تقع على ارتفاع 1460الجزٌرة ،وأعلى نقطة فً الجبل تقع على ارتفاع 
تأثرت الصفات الكمٌة وألنوعٌة بالواجهات ألمختلفة وموقع داخل  . متر عند بداٌات الجبل من ألجهة الشرقٌة  500

النوعٌة للنبت الرعوي داخل الجبل على مثٌالتها فً واجهات ألجبل ألثالثة ألجبل وقد تفوقت معظم ألصفات الكمٌة و
ومع ألتفوق الكمً وألنوعً لنبت ألواجهة ألشمالٌة على مثٌالتها لنبت ألواجهتٌن ألجنوبٌة والغربٌة ، وكانت الصفات 

للبروتٌن ألخام  انخفضت ألنسبة ألمئوٌة. ألكمٌة والنوعٌة لنبت ألواجهة ألغربٌة فً معظمها هً أالقل 
والكربوهٌدرات ألذائبة والرماد ومستخلص أالٌثر وزادت نسبة أاللٌاف ألخام فً علف ألنبت ألرعوي لموقع داخل 
ألجبل والواجهات ألشمالٌة والجنوبٌة والغربٌة بتقدم نمو ألنبت أ لرعوي من أطوار ألنمو ألمبكرة إلى طور ألنضج 

 .ألتام 
 

 المقدمة
ألطبٌعٌة على أنها تلك أالراضً ألتً لم ٌتدخل أالنسان فً زراعتها وتتالف من مجتمعات نباتٌة تعرف ألمراعً     

صالحة لتغذٌة ألحٌوانات أاللٌفة  Shrubsوالشجٌرات  Forbsوالعشبٌات  Grassesمختلفة تتمثل بالحشائش 
،  Heady) ادر ألعلف أالخرى والبرٌة حٌث توفر نسبة كبٌرة من إحتٌاجاتها الغذائٌة وبكلفة قلٌلة مقارنة بمص

وتنتشر ألمراعً ألطبٌعٌة بمساحات واسعة فً ألمناطق ألجافة وشبه ألجافة من ( . Holechek ،1998و 1975

ألعالم ، وكذلك فً ألمناطق ألرطبة وشبه ألرطبة ذات ألترب ألردٌئة أو أي موقع ٌصعب إستغالله زراعٌا بسبب 
ألف كٌلو متر مربع وتشكل ألمراعً  437تبلغ مساحة ألعراق  .أو مالحة كون أالرض صخرٌة أو شدٌدة أالنحدار 

، وتسهم ألمراعً ( 1996سنكري ، ) كغم للهكتار 110منها وإنتاجٌتها من ألمادة ألجافة هً بحدود % 46حوالً  
مراعً وتنحصر أل( .  Jaradat  ،2002) من إحتٌاجات ألثروة ألحٌوانٌة %  25ألطبٌعٌة فً ألعراق بأقل من 

، (  1973ألخطٌب ، ) ألطبٌعٌة فً ألعراق فً منطقة ألبوادي وسهل ألرافدٌن والسهول ألدٌمٌة وفً حزام ألغابات 
وتشكل ألمقدمات ألجبلٌة مساحة واسعة من مراعً ألمناطق ألمتموجة ومنها ما ٌحٌط بشمال وجنوب وغرب جبل 

بشكل واضح فً تركٌب ألغطاء ( Aspect) تؤثر ألواجهة . ألف هكتار 100سنجار ، والتً تبلغ مساحتها أكثر من  
ألنباتً وإستغالله من قبل ألحٌوانات ألراعٌة وبالتحدٌد بداٌة فترة ألرعً، فالواجهتٌن ألجنوبٌة والغربٌة عادة تعطً 

مو نبتها فرصة أفضل للنمو ألمبكر للنبت ألرعوي وبالتالً ٌبدأ منها ألرعً ،بٌنما ألواجهة ألشمالٌة عادة ٌتأخر ن
ٌعد طور نمو ألنبات من أكثر ألعوامل ( .  1998وأخرون ، Holechek) وبألتالً ٌتأخر فٌها بداٌة موسم ألرعً 

تأثٌرا فً نوعٌة ألعلف ، فالنباتات ألرعوٌة فً مراحل نموها أالولى تكون ذات قٌمة غذائٌة عالٌة وتبدأ باألنخفاض 
ونظرا لعدم وجود دراسات فً ( .  1997وأأللوسً ،  1987ي وأخرون،ألتكرٌت)  ألتدرٌجً بتقدم ألنبات فً ألعمر

مجال تأثٌر واجهات ألجبل فً ألصفات ألكمٌة وألنوعٌة للنبت ألرعوي فً ألعراق فقد أجرٌت هذه ألدراسة لتحدٌد 
ة وألنوعٌة تأثٌر ألواجهات ألشمالٌة وألجنوبٌة وألغربٌة باالضافة إلى داخل ألجبل وعمر ألنبات فً ألصفات ألكمً

 .للنبت ألرعوي فً جبل سنجار 
 مواد البحث وطرائقه

                                            
1
 .البحث مستل من اطروحة الباحث الثالث   

        2012/   6/  25وقبوله   2012/  3/  22تارٌخ تسلم البحث   



ٌقع جبل سنجار شمال غرب العراق ضمن ألحدود أالدارٌة لمحافظة نٌنوى وٌتبع إدارٌا قضاء  :  Site الموقع – 1 

  42  25  50و 41  37  36كم تقرٌبا وٌقع على خطً طول 150سنجار ألذي ٌقع غرب مدٌنة ألموصل بمسافة 
شماال وهو من ضمن ألجزء ألشمالً لبادٌة ألجزٌرة وتقع  36  36  00و  36  15 00ا وبٌن دائرتً عرض شرق

م عند بداٌات 500م عن مستوى سطح البحر وأدنى نقطة تقع  على ارتفاع  1460أعلى نقطة فً ألجبل على ارتفاع 
ٌتراوح ( .  1جدول ، ) سطح ألبحر ألجبل وتحٌط بها أراضً رعوٌة متموجة وعلى ارتفاعات مختلفة عن مستوى 

 400سنة فً حٌن تصل كمٌتها داخل ألجبل إلى أكثر من  \ملم 350 -300معدل أألمطار ألساقطة حول ألجبل بٌن 
تم اختٌار سبعة مواقع ممثلة للموقع . سنة ومع سقوط كمٌات قلٌلة من ألثلوج تختلف من سنة إلى أخرى  \ملم 

 .مالٌة والجنوبٌة وداخل ألجبل وموقع واحد فقط غرب ألجبل موقعٌن فً كل من ألواجهة ألش
وبإستخدام (  1996سنكري ،) استخدمت ألطرٌقة العشوائٌة فً أخذ ألنماذج النباتٌة :  أسلوب أخذ ألعينات -2

ت  ألبصري ألعام فً تحلٌل ألصفات ألكمٌة للغطاء ألنباتً وهذه تصلح لتقٌم ألمراعً ألطبٌعٌة ذا طرٌقة أالستقصاء
وأخذت خمسة وعشرون عٌنة وبمساحة متر مربع عند كل (  1975رضوان والفخري ، )  ألمساحات ألواسعة 

اذار وتمثل  25: نقطة من ألنقاط السبعة ألمذكورة أعاله لتسجٌل ألصفات ألكمٌة ألمطلوبة وعلى فترات أربعة وهً 
أٌار وتمثل تكامل ألنمو والتزهٌر وبداٌة  15و (  2ط) نٌسان وتمثل بداٌة التزهٌر 14و(  1ط )بداٌةالنمو ألخضري 

 : وتم تسجٌل ألصفات ألتالٌة ( .  4ط ) حزٌران وتمثل مرحلة  ألنضج ألتام  10و (  3ط) تكون البذور 
وهً نسبة ما تغطٌها النبت من مساحة العٌنة عند النظر الٌها  plant Cover Percentageنسبة ألتغطٌة ألنباتٌة -1

 . وهً نسبة تخمٌنٌة من االعلى ، 
تم تقدٌر نسبة ألنجٌلٌات والبقولٌات ألرعوٌة والنباتات أالخرى  Botanical Compostion ألتركٌب ألنباتً  – 2

واالخٌر هو  4وط 3وط 2وط 1من العائالت النباتٌة االخرى والنباتات غٌر الصالحة للرعً خالل مراحل النمو ط
وقدرت نسبة النجٌلٌات . نسبة إستغالل ألعلف والقابلٌة ألكامنة لالنتاج كان فقط لحاصل العلف والنوعٌة وحساب 

Grasses  ألرعوٌة ذات ألقٌمة ألغذائٌة ألجٌدة والمتوسطة والردٌئة إعتمادا على تصنٌف منظمة ألغذاء والزراعة
                                                              (   .                                                               FAO،1975 )الدولٌة 

حشت جمٌع النباتات ضمن العٌنة وثم استبعدت النباتات غٌر الصالحة للرعً وذلك لتقدٌر إنتاج ألعلف ونوعٌتة  -3
 ( .غٌر معرضة للرعً ) فً مراحل ألنمو أالربعة 

م حساب نسبة أالستغالل على اساس الوزن الجاف للعلف ت:   Utilization Percentageنسبة أإلستغالل  – 4
ومن (  1994) وأخرون  Frostو Stubbendieck  (1986  )و Cookو Piper  (1978  )وحسب طرٌقة 

اي مع نهاٌة موسم الرعً حٌث اخذت عٌنات ممثلة من مناطق غٌر معرضة للرعً وعٌنات أخرى من  4نتائج ط
 :نسبة االستغالل  حسب المعادلة التالٌة مناطق معرضة للرعً ومنهما حسبت 

 وزن المعرضة للرعً  –للرعً  معدل وزن العلف للعٌنات غٌر المعرضة  =نسبة االستغالل 
 100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 معدل وزن العلف للعٌنات غٌر المعرضة للرعً 
والحمولة  Actual( ح ر ف )تم حساب الحمولة الرعوٌة الفعلٌة :  Grazing Capacityألحمولة الرعوٌة  -5

 :ٌةوحسب المعادالت التال  Estimated Grazing Capacity (ح ر م )الرعوٌة المحسوبة 
 نسبة االستغالل الفعلٌة  × ( ه \كغم ) اإلنتاجٌة العلفٌة                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( =  ه \أشهر 3 \نعجة ) ح ر ف           
 أشهر 3 \احتٌاج النعجة من العلف الجاف 

 %    50× ( ه\ كغم) اإلنتاجٌة العلفٌة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = ه\أشهر 3 \نعجة )ح ر م        

 أشهر 3 \احتٌاج النعجة من العلف الجاف 
 

ائغ والقس الص) شهر  \كغم علف جاف  30كغم ، ٌساوي  50 -45احتٌاج النعجة الواحدة والتً ٌتراوح وزنها بٌن 
حسب توصٌة ألمنظمة % 50، وموسم الرعً فً نٌنوى هو ثالثة أشهر ومعدل االستغالل الصائب هو (  1992، 

 ( . 1996) ألعربٌة للتنمٌة الزراعٌة 
 



والمبنً على (  1995) وأخرون  Smithتم أالعتماد على تصنٌف  :   Range Conditionحالة ألمرعى  – 6
فً تصنٌف حالة ألمرعى إلى  فئات بمقارنة   Range Potential Approachألنتاج أساس ألقابلٌة ألكامنة ل

 :وحسب ألمعادلة التالٌة   Climax Productionانتاجٌة أالرض المعرضة للرعً بإنتاجٌة الذروة 

 
 إنتاجٌة ألمرعى تحت ظروف ألرعً  

 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ%  =   لألنتاج  القابلٌة الكامنة     
 إنتاجٌة ألمرعى عند الذروة

استخدمت طرٌقة التحلٌل الكٌمٌائً التقرٌبٌة لتقدٌر نسب المكونات الرئٌسٌة فً العلف وذلك : الصفات النوعٌة   -7
نت بطاحونة مناسبة وبقطر مئوٌة ولحٌن ثبات الوزن وثم طح 70بعد تجفٌف جمٌع العٌنات على درجة حرارة 

نصف مش وخلطت عٌنات كل مرحلة من مراحل النمو ولكل منطقة على حده للحصول على عٌنة متجانسة واخذ 
 :المكونات التالٌة   نسبة نموذجان من كل عٌنة لتقدٌر

  مستخلص أالٌثر  –ح  .الرماد  –ث لٌاف  أال –ت  .الكربوهٌدرات ألذائبة  –ب .  البروتٌن –ا     
بإستثناء نسبة ألكربوهٌدرات A.O.A.C.   (1980  )وقد حسبت جمٌع المكونات السابقة حسب مواصفات    

حللت النتائج وبإستخدام Khan  (1979 . )استنادا إلى ( بالطرح ) ألذائبة فقد قدرت بالطرٌقة غٌر المباشرة 
الكمٌة وباستخدام التصمٌم العشوائً  للمقارنة بٌن الواجهات فً الصفات V.11 و  SPSSالبرنامج االحصائً 

لكونها فترة النشاط االعظم (  3ط) الكامل حٌث اعتبرت الواجهات كمكررات وحللت النتائج الكمٌة لطور النمو 
 للغطاء النباتً 

وتم تحلٌل الصفات النوعٌة باستخدام ( .  1996سنكري ،) وعندها ٌمكن تشخٌص النباتات الرعوٌة بشكل جٌد 
 .وكل موقع لوحده  .C.R.Dتصمٌم 

 بعض الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة والخواص الطبوغرافٌة لمنطقة جبل سنجار ( :  1) جدول ال

 
 الصفات              

 المواقع                                           

 بٌةالواجهة الغر الواجهة الجنوبٌة  الواجهة الشمالٌة   داخل الجبل      

 526,0      413,0      264,0       283,0        كغم \الرمل  غم 

 250,0      447,0      369,0        366,0       كغم \الغرٌن غم  

 224,0      140,0      367,0       351,0       كغم \الطٌن غم  

  PH        7,5       7,4       7,6      7,7 
   EC  0,54     0,38     0,33       0,22       سم \ دٌسمتر 

 7,7      11,2      13,3       15,0        كغم  \مادة عضوٌة غم  

 0,3      1,5      1,6       1,8        كغم \نتروجٌن غم 

 1,2      0,3      1,2      0,9       كغم \فسفور غم  

 0,7      1,9      1,9       1,0       كغم \بوتاسٌوم غم  

 676,0      547,0      750,0      1083,0       (م ) األرتفاع عن مستوى البحر 

 25,0-20,0     15,0 -10,0      20,0 -15,0      10,0       أألنحدار%  

 10,0اقل من       20,0-15,0      35,0-20,0       40,0-25,0       (سم ) عمق التربة   

 
 النتائج والمناقشة

 تأثير المواقع  -1  
 الصفات الكمية-1-1  

تفوق جمٌع الصفات الكمٌة لنبت داخل جبل سنجار معنوٌا على (  2) تبٌن البٌانات المعروضة فً جدول            
 9، 8)للرعً مثٌالتها فً الواجهات الشمالٌة والجنوبٌة والغربٌة  ومع تسجٌل اقل نسبة من النباتات غٌر الصالحة 

هذا التفوق قد ٌعود فً بعض جوانبة الى اختالف %( .  12,3) والنجٌلٌات ذات القٌمة الرعوٌة المنخفضة% ( 
 – 300)مقارنة بمعدل االمطار على الواجهات ( سنة  \ملم  400أكثر من ) معدل االمطار الساقطة داخل الجبل 

جانب اخر قد ٌرجع الى االختالفات فً أالرتفاع عن ومن ،(  Al-Rawi  ،1966و  Guest( ) سنة  \ملم 350



والذي جعل من الصعوبة وصول الرعاة الى موقع داخل الجبل وبالتالً ( 1جدول )    مستوى سطح البحر 
استغاللها ٌكون فً غالبٌته من قبل قطعان االغنام والماعز التابعة ألهالً القرى القلٌلة باالضافة الى قصر فترة 

القطعان من المراعً الجبلٌة لترعى مخلفات حصاد محاصٌل الحبوب الشتوٌة وحٌن عودتها ثانٌة الرعً وخروج 
قلة اعداد . بعد انتهاء فترة الرعً على مخلفات حصاد الحبوب تكون النباتات قد اكملت تكوٌن وسائل تكاثرها 

رعوي على النبت وهذا ما توضحه الحٌوانات الراعٌة لنبت داخل الجبل وقصر فترة الرعً قلل كثٌرا من الضغط ال
وهً اقل من نسبة االستغالل التً توصً بها المنظمة ( 2،جدول % )  45نسبة االستغالل الفعلٌة والتى هً بحدود 

اختلفت الحمولة الرعٌة الفعلٌة والمحسوبة عن بعضها فً المواقع ( .  1996% ( )  50) العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 
ضمن كل موقع فالحمولة الرعوٌة الفعلٌة ( المثالٌة ) لحمولة الرعوٌة الفعلٌة عن المحسوبة االربعة  مع اختالف ا

فً حٌن هً كانت اعلى من المثالٌة فً الواجهات %  10,3فً موقع داخل الجبل كانت اقل من المثالٌة بنسبة 
ذه أألختالفات  الواضحة وعلى الترتٌب  وه%  72,7و %  40,7و%  29,5الشمالٌة والجنوبٌة والغربٌة بنسبة 

بٌن الحمولة الرعوٌة الفعلٌة والمحسوبة انعكست على الصفات الكمٌة والنوعٌة للنبت ضمن كل موقع من مناطق 
لذا فقد تفوق قٌم جمٌع الصفات الكمٌة للواجهة الشمالٌة على  مثٌالتها فً الواجهتٌن (  3و  2،جدول )الدراسة  

ق اٌضا قد ٌفسره قصر فترة الرعً فً هذه الواجهة مقارنة بالواجهتٌن أألخرٌٌن وهذا التفو، الجنوبٌة والغربٌة 
حٌث تبدا فٌهما الرعً قبل الشمالٌة باسبوعٌن تقرٌبا مع انسحاب جمٌع القطعان من المراعً فً نفس الوقت للرعً 

تعود الى بعض ومن جهة ثانٌة قد ، هذا من جهة،على مخلفات حصاد محاصٌل الحبوب الشتوٌة فً المنطقة  
إن التدهور الشدٌد للغطاء النباتً الرعوي للواجهة ( .  1جدول ) الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للواجهات نفسها

الغربٌة لجبل سنجار قد ٌعود إلى طول فترة الرعً فٌها الن نبتها تجهز للرعً قبل نبت الواجهات االخرى 
وهذا ما توضحه نسبة ، هً اعلى من الطاقة االستٌعابٌة للمنطقة  باالضافة الى اعداد الحٌوانات الراعٌة والتً

والتً هً اعلى بكثٌر من نسبة االستغالل المثالٌة لمثل هذه % (  82) االستغالل العالٌة للعلف المتٌسر للرعً 
مٌة ألمنظمة ألعربٌة للتن) من العلف ألمتٌسر للرعً %  50المناطق الرعوٌة والتً ٌجب أن أل تتعدى نسبة 

وأٌضا توضحها الحمولة الرعوٌة الفعلٌة العالٌة والتً هً اعلى من الحمولة الرعوٌة ، ( 1996، ألزراعٌة 
وهذه بالطبع أثرت فً مكونات المرعى من نبت وتربة فً الواجهة الغربٌة لجبل ، %  72,7المحسوبة بنسبة 

ة من النبت الرعوي ولذلك تدهورت تربتها بفعل سنجار حٌث قلت كثٌرا المخلفات النباتٌة ال بل هناك مساحات خالً
مقارنة بتلك لداخل %  24عوامل التعرٌة المختلفة وكل هذا أدى إلى انخفاض قابلٌتها الكامنةلالنتاج والتً لم تتعدى 

وبالتالً تبقى هً ضمن الفئة % (  41) والواجهة ألجنوبٌة % (  49) والواجهة الشمالٌة % (  57) الجبل 
ن فئات حالة المرعى وتصنف فئة حالة المرعى للواجهتٌن الشمالٌة والجنوبٌة على انها  معتدلة بٌنما الضعٌفة م

 ( 1995، واخرون  Smith ) توصف فئة حالة المرعى لداخل جبل سنجار بالجٌدة 

تفوق الصفات النوعٌة للنبت الرعوي داخل الجبل  الى 2تشٌر النتائج الواردة فً الجدول   الصفات النوعٌة – 2 -1 
على الصفات النوعٌة للواجهات الثالثة االخرى ومع تحقٌق نسبة الٌاف اقل وكان هذا صحٌحا اٌضا بالنسبة لتفوق 

الصفات النوعٌة لنبت الواجهة الشمالٌة للجبل على الصفات النوعٌة للنبت الرعوي للواجهتٌن الجنوبٌة والغربٌة 
مع التفوق المعنوي للصفات النوعٌة للنبت الرعوي لواجهة الجبل الجنوبٌة على مثٌالتها للواجهة الغربٌة واٌضا 

قد ٌعود التباٌن فً قٌم الصفات النوعٌة فً المواقع االربعة الى تباٌن التركٌب النباتً للمواقع ، . وبنسبة الٌاف اقل
ى تفوقه فً نسبة النجٌلٌات والبقولٌات والنباتات الرعوٌة فتفوق الصفات النوعٌة لموقع داخل الجبل قد ٌعود ال

االخرى والنجٌلٌات ذات القٌمةالرعوٌة الجٌدة والمتوسطة ومع اقل نسبة من النباتات غٌر الرعوٌة والنجٌلٌات واطئة 
من ناحٌة القٌمة الرعوٌة ، وهذا بنفس الوقت ٌفسرالقٌم غٌر الجٌدة لصفات نبت الواجهة الغربٌة،هذا من ناحٌة و

ثانٌة قد تعود الى االختالفات بٌن المواقع فً االرتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة المٌل والتربة ومدى تعرض 
 ( . 1جدول ، ) كل منطقة للرعً 

 تاثٌر اطوار النمو  -2
أطوار النمو تباٌن تأثر مكونات الغطاء النباتً ب(  3) تبٌن النتائج الواردة فً جدول  الصفات الكمٌة  -1 -2   

ضمن كل موقع من مواقع الدراسة من نبت جبل سنجار ، ففً داخل الجبل وهو الموقع األقل تعرضا للرعً وبنسبة 
، فقد زادت (  1996) حسب ما تذكر المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة (   2جدول ) استغألل هً دون الحد األمثل 

( مرحلة تكامل التزهٌر )  3ٌة األخرى معنوٌا لتصل اقصاها عند ط نسبة النجٌلٌات والبقولٌات والنباتات الرعو
بٌنما على العكس من ذلك فد تراجعت نسبة النباتات غٌر الصالحة للرعً معنوٌا لتصل إلى اقل نسبة لها فً الغطاء 



جدول ) ة شدٌدة ، اما فً الواجهة الشمالٌة والجنوبٌة للجبل المعرضتٌن للرعً بدرج3النباتً فً هذا الموقع عند ط 
فقد تناقصت نسبة البقولٌات الرعوٌة معنوٌا فً غطائهما النباتً ومع عدم تاثر نسبة النجٌلٌات والرعوٌات (  3،

األخرى فً الغطاء النباتً معنوٌا بأطوار النمو فً الواجهة الشمالٌة وتناقصهما وبشكل معنوي فً الواجهة الجنوبٌة 
،  3عند ط % 60ي نسبة النباتات غٌر الرعوٌة فً الغطاء النباتً ولتصل نسبتها للجبل ومع زٌادة كبٌرة ومعنوٌة ف

وكان هذا صحٌحا اٌضا لتغٌرات مكونات الغطاء النباتً بتقدم أطوار ألنمو فً الواجهة الغربٌة للجبل وبشكل 
لحة للرعً فً وقد وصلت نسبة النباتات غٌر الصا( 2جدول، )اكثرسلبٌة وذلك لتعرضها للرعً بشكل شدٌد جدا 

التغٌرات التً حدثت فً مكونات الغطاء النباتً فً المواقع األربعة فً جبل .  3عند ط % 74غطائها النباتً الى 
 سنجار بتقدم اطوار النمو تتماشى تماما 

 
 

 (. 2002) ت الرعوي فً جبل سنجار تاثٌر الموقع فً الصفات الكمٌة والنوعٌة للنب( :  2) جدول ال
 

 الصفات   
 المواقع                                            

الواجهة    الواجهة الجنوبٌة  الواجهة الشمالٌة  داخل الجبل  
 الغربٌة

 د  22,7      ج  35,9      ب  46,7      ا  64,1      التغطٌة النباتٌة%

 ج  13,3     ب    15,6      أ  25,4      أ  26,7      النجٌلٌات %

 د   5,5      ج   9,9      ب  17,8      أ  30,0      البقولٌات%

 د   7,3      ج  14,8      ب  24,0      أ  33,5      النباتات الرعوٌة األخرى%

 أ 73,9      ب  59,7      ج  32,8      د   9,8      النباتات غٌر الرعوٌة%

 د   0,0      ج   8,2      ب  15,3       أ  21,5      النجٌلٌات جٌدة القٌمة الرعوٌة%

 د  12,8      ج  38,4      ب  54,4       أ  66,2      النجٌلٌات متوسطة القٌمة الرعوٌة%

 أ  87,2      ب  53,4       ج  30,3       د      12,3       النجٌلٌات واطئة القٌمة الرعوٌة%

 د 198,0       ج 358,0       ب 435,0       أ 520,0      هـ\العلف الجاف كغم   

 أ  82,0       ج   70,0       ج   65,0       ج  45,0      االستغالل للعلف%  

 ج   1,9       ب 2.8 أ     3,1       ب    2,6      أشهر 3 \هـ \ح ر ف نعجة 

 د    1,1       ج     2,0       ب    2,4       أ    2,9      أشهر 3 \هـ  \ح ر م نعجة  

 شدٌدة جدا    شدٌدة       شدٌدة       متوسطة     شدة الرعً

 نادرة جدا    قلٌلة      متوسطة      كثٌرة     المخلفات النباتٌة السابقة 

 د  24,0       ج  41,0       ب  49,0       أ  57,0      %القابلٌة الكامنة لألنتاج  

 ضعٌفة    معتدلة    معتدلة    جٌدة     الة المرعىفئة ح 

 د     6,4      ج   8,2       ب   9,9       أ  14,3      البروتٌن الخام%  

 أ   43,4      ب  35,2       ج  29,3       د  20,7      األلٌاف الخام%  

 د  43,5       ج  46,7       ب  50,1       أ  53,2      الكربوهٌدرات الذائبة%  

 د    6,3       ج    8,6       ب   9,3       أ  9,9       الرماد%  

 د    0,7       ب    1,3       ب  1,4        أ  2,0       مستخلص أألٌثر%  

الصالحة  مع شدة الرعً فً كل موقع ، فالرعً بشدة اقل من نسبة األستغألل األمثل سبب زٌادة نسبة النباتات 
للرعً معنوٌا وخفض نسبة النباتات غٌر الصالحة للرعً معنوٌا اٌضا فً الغطاء النباتً لموقع داخل الجبل ، 

والرعً االعلى شدة فً الواجهتٌن الشمالٌة والجنوبٌة للجبل سبب خفض بعض مكونات الغطاء النباتً وعدم ألتأثٌر 
فً الواجهة الغربٌة للجبل فسح المجال تماما % 82ستغألل المعنوي فً غٌرها ،بٌنما الرعً الجائر وبنسبة إ

من الغطاء النباتً عند ط %74للنباتات غٌر الصالحة للرعً لتنمو وتتكاثر وبالتالً لتسود فً الغطاء النباتً ولتكون
افسٌة حٌث ذكروا تناقص القابلٌة التن(  1998)وأخرون Holechekوالنتٌجة أألخٌرة هذه تتماشى مع ما اورده .  3

للنباتات الرعوٌة بزٌادة شدة الرعً وٌرافق ذلك زٌادة القابلٌة التنافسٌة للنباتات غٌر الرعوٌة  وبذلك تتناقص نسبة 
أألولى وتزداد نسبة الثانٌة فً الغطاء النباتً ، وبالعكس من ذلك تزداد القابلٌة التنافسٌة للنباتات الرعوٌة كلما قلت 

الغطاء النباتً  إزداد حاصل المادة الجافة ضمن كل موقع معنوٌا بتقدم نمو النبات شدة الرعً وتزداد نسبتها فً 



وبنسب متقاربة عند  4الى ط 1، فقد زاد حاصل العلف الجاف من ط(4ط ) لتصل إلى أعلى حد لها عند النضج 
كن هناك فرق كبٌر فً  أألنتقال من طور نمو الى أخر بإتجاه النضج عاكسة بذلك ألتأثٌر ألبٌئً فً نمو النبات وإن

 .حاصل المادة الجافة بٌن المواقع وعند أألنتقال من طور نمو إلى أخر ضمن كل موقع 
تفوقت النسبة المئوٌة للصفات النوعٌة باستثناء نسبة االلٌاف الخام والكربوهٌدرات الذائبة   الصفات النوعٌة -2 -2

فً نسبة  1تفوق علف ط(.  4جدول، ) وفً المواقع األربعة معنوٌا على نسبتها عند اطوار النمو األخرى  1عند  ط
البروتٌن الخام والرماد ومستخلص األٌثر ومع اقل نسبة لأللٌاف الخام قد ٌعود اساساالى ارتفاع نسبة األوراق 

كبات لذا مقارنة بالسٌقان لغالبٌة النباتات الرعوٌة فً مراحل  نموها األولى ، وبما ان األوراق هً األغنى بهذه المر
من البدٌهً ان تكون نسبة هذه المكونات عالٌة فً العلف ، األ ان كمٌة العلف التً تنتجها وحدة المساحة عند هذا 

جدول ) هـ فً افضل المواقع انتاجا \كغم120الطور من النمو وفً مواقع الدراسة األربعة قلٌلة جدا حٌث لم تتعدى 
وفً المواقع األربعة انخفض نسبة البروتٌن والرماد ومستخلص أألٌثر  4الى ط 1رافق تقدم نمو النبت من ط (  3، 

، بٌنما على العكس من ذلك فقد زادت نسبة األلٌاف معنوٌا بتقدم نمو  4معنوٌا ولتصل نسبتها الى اقل قٌمة لها عند ط
وبدات   3و 2الط 1ط الذائبة فقد زادت من ، بٌنما نسبة الكربوهٌدرات 4لتصل الى اعلى نسبة عند  ط 1انبت من ط
إ ن التغٌرات التً حدثت فً نسب المكونات المختلفة للعلف الناتج فً المواقع األربعة وخاصة فً .باألنخفاض 

 ( . 3جدول ، ) الواجهات الثألثة قد تعود الى التغٌرات التً حدثت فً التركٌب النباتً لنبت المواقع 
  

 ( 2002) الغطاء النباتً وحاصل العلف الجاف لنبت جبل سنجار    تأثٌر اطوار النمو فً مكونات(: 3) جدول ال

 المواقع
اطوار 
 النمو

 الصفات

 البقولٌات%  النجٌلٌات%
رعوٌات %

 أخرى
 غٌر الرعوٌة%

 \علف جاف كغم
 هـ

داخل 
 الجبل

 د  120,0 أ  25,0 ب  29,0 ب 25,0 ب 20.0 1ط

 ج  160,0 ب  20,0 أ ب  30,0 أ  29,0 ب 21,0 2ط

 ب  460,0 ج  10,0 أ  33,0 أ  30,0 ا 27,0 3ط

 أ  520,0 - - - - 4ط

الواجهة 
 الشمالٌة

 د  100,0 36,0 25,0 ب  19,0 ب  20,0 1ط

 ج  160,0 31,0 24,0 أ  21,0 أ  24,0 2ط

 ب  360,0 33,0 24,0 ب  18,0 أ  25,0 3ط

 أ  435,0 - - - - 4ط

الواجهة 
 الجنوبٌة

 د    80,0 ب  51,0 أب  15,0 أ  16,0 أ  18,0 1ط

 ج 120,0 ب  52,0 أ  17,0 أ  15,0 أ  16,0 2ط

 ب  280,0 أ  60,0 ب  14,0 ب  10,0 أ  16,0 3ط

 أ  358,0 - - - - 4ط

الواجهة 
 الغربٌة

 د    40,0 ج  60,0 أ  15,0 أ   9,0 أ  16,0 1ط

 ج    80,0 ب  67,0 ب  10,0 أ   8.0 أ  15,0 2ط

 ب  150,0 أ  74,0 ج   7,0 ب   6,0 ب  13,0 3ط

 أ   198,0 - - - - 4ط

المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة فً العمود الواحد ضمن كل موقع أل تختلف عن بعضها البعض معنوٌاعند مستوى 
 % .5احتمال 

  
 ( . 2002) فً موسم تاثٌر أطوار النمو فً نسبة الصفات النوعٌة لنبت جبل سنجار ( :  4) جدول ال

 
 المواقع

 
 طور النمو

 الصفات

 مستخلص اٌثر% رماد%  كربوهٌدرات% الٌاف%  بروتٌن%

 
 

 داخل الجبل

 أ  2,8 أ 13,7 ج 50,0 د 17,7 أ  15,9 1ط 

 ب  2,0 ب10.4 ب 52,3 ج 20,8 ب13,5 2ط 

 ب  1,8 ج  8,6 أ 55,2 ب24,2 ج 10,1 3ط 



 ج  1,5 د  7,0 أ 54,1 أ  29,9 د  7,5 4ط 

 
 

الواجهة 
 الشمالٌة

 أ  1,9 أ 12,1 ب 48,9 د 22,0 أ 15,1 1ط 

 ب  1,4 ب10,2 أ 52,9 ج 23,8 ب11,7 2ط 

 ج  1,3 ج  8,3 أ 52,6 ب30,8 ج  7,1 3ط 

 د  1,1 د  6,7 ج 46,1 أ 40,4 د  5,7 4ط 

 
 

الواجهة 
 الجنوبٌة

 أ  1,8 أ 11,7 ب 47,4 د 26,6 أ 12,5 1ط 

 ب  1,2 ب  9,8 أ 49,5 ج 30,6 ب  9,0 2ط 

 ج  1,1 ج  7,7 أ 49,1 ب35,7 ج  6,4 3ط 

 ج  1,1 د  5,2 ج 40,8 أ 47,8 د  5,1 4ط 

 
 

الواجهة 
 الغربٌة

 أ  1,3 أ  8,7 ب 44,8 د 35,7 أ  9,5 1ط 

 ب  0,9 ب  6,9 أ 45,7 ج 39,8 ب  6,7 2ط 

 ج  0,5 ج  5,1 ب 44,3 ب44,7 ج  5,3 3ط 

 د  0,2 ج  4,5 ج 39,2 أ 52,0 د  4,2 4ط 

 % 5المتوسطات المتبوعة باحرف متشابهة فً كل عمود ضمن كل موقع أل تختلف عن بغضها معنوٌا عند مستوى احتمال 
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ABSTRACT 
           This study was conducted in the first half  of 2002 to determine the effect of the 

Aspect (interface ) and growth stages in the qualitative and quantitative characteristics of 

the surrounding areas and within Sinjar Mountain vegetation. Sinjar mountain is located 

Northwest of Iraq ,within the admininstrative borders of the province Nineveh to the west 

of Mosul city up to 150 Km and is within northern part of the Badeat Aljazeera . The 

highest visible point on the mountain is located at altitude of 1460 m. above sea level  

,while the lowest point is allocated at altitude of 500 m. above sea level. The quantitative 

and qualitative characteristics were significantly affected by the Aspect and the location 

within mountain . Most of the quantitative and qualitative characteristics of the 

vegetation grew inside mountain outperformed to their counterparts in the three interfaces 

,with the superiority of of the qualitative and quantitative characteristics of the vegetation 

of the Northern face to their counterparts in the Southren and Western faces .The 

percentage of crude protein , soluble carbohydrates , ash , and ether extracts decreased 

,while that of crude fibers increased in the forage of pastoral inside the mountain and the 

Aspects as growth progress , 
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