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  الغطاء النبايت يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة يف العراق
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  طارق علي جاسم العاين
  

  جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات  
  
  امللخص

  
ويتـراوح معـدل اهلطـول     الكليـة ق من مـساحة العـرا   %50افة وشبه اجلافة مايقارب   تؤلف املناطق اجل  

البـاديتني الـشمالية     (اشـارت املـسوحات االستكـشافية للـصحراء الغربيـة          و .ملم سنويا  2.50-50 فيها مابني 
ـ الر: اىل ان الغطاء النبايت السائد يتمثل خبمـسة جمتمعـات نباتيـة معمـرة رئيـسة هـي           ) واجلنوبية ـ م شيح ث وال

وان كثافـة   ،  ة فـضال عـن جمموعـة نباتـات االراضـي الرمليـة            حوالعرفج وجمموعة النباتات املتكيفة للبيئة املتمل     
 .انتشارها وتوزيعها مرتبط بالطبيعة الطوبوغرافية ونوع التربة والظروف املناخية وغريها من العوامل البيئية

 النبـايت املتمثـل باحلوليـات واالعـشاب         وتضمنت الورقة حملة عن نتائج الدراسـات اخلاصـة بـالتنوع          
فضال عن اهم العوامل الـيت ادت اىل تـدهور هـذه الـنظم البيئيـة نتيجـة االنـشطة        ، املعمرة والشجريات املعمرة  

ـ                  وقطـع االشـجار    ة،  البشرية عرب العصور واملتمثلـة بـالرعي اجلـائر واملبكـر دون مراعـاة احلمولـة احليواني
، ة الزراعة يف الوديـان وغيـاب االدارة العلميـة الـسليمة هلـذه الـنظم البيئيـة              والشجريات لغرض الوقود وممارس   

 .فضال عن االنشطة العسكرية واحلروب املتعاقبة اليت شهدا املنطقة خالل العقدين املاضيني
يف احملافظـة علـى     ) املـسيجات (وتطرقت الورقة اىل نتائج بعض الدراسـات اخلاصـة بـدور احلمايـة              

نة االنواع النباتية وانتاجيتها داخـل املـسيجات مـع تلـك املعرضـة للرعـي          رالطبيعي من خالل مقا   التنوع النبايت   
ويف ضوء نتائج الدراسـات مت التوصـل اىل توصـيات ومقترحـات اجرائيـة لتنميـة وتطـوير                   . املفتوح خارجها 

لتنـوع احليـوي النبـايت واحليلولـة     ه اجلافة واالستغالل املستدام لثرواـا النباتيـة ومحايـة ا   بالنظم البيئية اجلافة وش   
  . دون خروج هذه املناطق من دائرة االستغالل االقتصادي

  . احلماية– تنوع نبايت – غطاء نبايت – مناطق جافة :الكلمات املفتاحية
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  املقدمة
  

تعد مشكلة اجلفاف والتصحر من بني اهـم التحـديات الـيت تواجـه العـامل يف العـصر                   
.  دولة يبلـغ عـدد سـكاا حنـو الـف مليـون نـسمة       100الراهن، اذ تعاين منها ما ال يقل عن  

وميكن القول ان تدهور الغطاء النبايت يف املنـاطق اجلافـة وشـبه اجلافـة ميثـل اخطـر عوامـل                      
 مـن مـساحته الكليـة، او مـا يعـادل            %86 ويف الوطن العريب تشكل هذه املناطق حنو      . التصحر

وهنالـك  .  مليون كيلـو متـراً مربعـاً       48.8حة هذه األراضي يف العامل والبالغة حنو        حوايل ربع مسا  
مساحات ال يستهان ا مهددة خبطـر التـصحر وهـي االراضـي اهلامـشية احملاذيـة للـصحراء                 

  ].1،2[واملعرضة للزحف الصحراوي 
ضـمن  ) او البـوادي  ( تصنف معظم املناطق الصحراوية وشـبه الـصحراوية          –ويف العراق   

اي ( الـف كيلـو متـراً مربعـاً          200مراعي املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وتبلغ مساحتها اكثر مـن           
، وهي امتـداد للـصحراء الـسورية والـسعودية، وتـشمل      )ما يقارب نصف مساحة القطر الكلية     

وكمـا هـو احلـال يف    ). 1شـكل رقـم   (واجلنوبيـة  ) الغربيـة (بادية اجلزيرة والباديتني الشمالية   
 مـن غيـاب االدارة العلميـة        – عـرب العـصور      –ول العربية فقد عانت هذه املنـاكق        اغلب الد 

السليمة وسوء االستغالل املتمثل بالرعي اجلائر واملبكـر وقطـع االشـجار والـشجريات لغـرض                
الوقود والتوسع بزراعة الوديان واملنخفضات اليت غالباً ما تكـون فاشـلة، فـضالً عـن افـرازات                  

سكرية وغريها من العوامل اليت ادت اىل اضـطراب يف هـذا النظـام البيئـي                احلروب واالنشطة الع  
وخلق حالة اختالل التوازن ما بني النبت الطبيعي مـن جهـة واالنـسان وحيواناتـه مـن جهـة                    
أخرى، وكان من ابرز نتائجها تدهور الغطاء النبايت وتعـرض بعـض االنـواع خلطـر االنقـراض                  

   .]4، 3[انواع اخرى غري مرغوبة   الطبيعية وظهوراو اختفاء بعض االنواع يف موائلها
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  اتمعات النباتية يف البوادي العراقية
  

 كحالـة وسـطية بـني مراعـي     – بالنـسبة للبيئـة النباتيـة      –تصنف البوادي العراقيـة     
 – True(وبـني الـصحاري احلقيقيـة    ) Dry steppe(شاب القـصرية او الـسهوب اجلافـة    األع

deserts (                     إذ ان معدل اهلطول الـسنوي يف معظمهـا اكثـر ممـا هـو متعـارف عليـه بالنـسبة
ونظـراً  لتبـاين الظـروف املناخيـة ومعـدالت اهلطـول             ).  ملـم  100اي اكثر من    (للصحاري  

من العوامل البيئية، فـان االنـواع النباتيـة الطبيعيـة الـسائدة            السنوي والتضاريس والتربة وغريها     
تتباين من منطقة اىل أخرى تبعاً لذلك، وقد اجريت سلسلة مـن االحبـاث والدراسـات امليدانيـة                  

 وفيمـا يـأيت أمثلـة       ].6،  5،  4[للنبت الطبيعي الستقصاء موارد الثروة النباتية يف البوادي العراقيـة           
  :فيهاالنواع النبت الطبيعي 

  
    Ephemerals (annuals):  احلوليات

 مـن الغطـاء النبـايت عنـدما         %90يقتصر منوها خالل موسم االمطار وتـشكل حـوايل          
تكون االمطار جيدة، وهي ذات قيمة غذائية جيدة ومستساغة مـن قبـل احليوانـات، ومـن بـني          

   :أمهها ما يأيت
  .Stipa spp  الصمعة 

  .Trigonella spp  النفل

 .Medicago spp  الكرط

 .Erodium spp  البختري

 .Plantago spp  )الوبلة(الزباد 

 .Malva spp  اخلباز

 .Astragalus spp  )خشنان(جداد 

  
     Ephemeroides:  االعشاب املعمرة

  الن ) بعد سقوط االمطار مباشرة(وهي واسعة االنتشار وتؤلف مصادر علف مبكرة 
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 Poaالكبـا بنوعيـه   : براعمها املستدمية تقع قرب سطح التربة، ومـن بـني أهـم انواعهـا هـي     

bulbosa و  P. sinaica والنميص Carex stenophylla والنصي Stipograstis plumose .  
  

   Pernnial shrubs:  الشجريات املعمرة
الـسائدة يف البـوادي العراقيـة، وتعـد مـصدر العلـف             وهي االنواع النباتية الرئيـسية      

االساس يف معظم اشهر السنة اليت يندر او ينعدم خالهلـا وجـود النباتـات احلوليـة، ومعظمهـا                    
) Chenopodiaceae(ومـن بـني انـواع العائلـة الرمراميـة           . تنتمي اىل العائلتني الرمرامية واملركبة    

  : هي
  

 Haloxylon salicornicum  الرمث

 H. articulatum  يتولالن

 H. ammodendron  الغضا 

 Atriplex tataricum  الرغل

 Anabsis setifera  الشعران

  
  : هي) Compositeae(ومن امثلة انواع العائلة املركبة 

 Artemisia herba – alba  الشيح

 Rhaterium epapposum  العرفج

 Achillea fragrantissima  الكيصوم

 Artemisia scoparia  السلماس

  
مـن  ) Astragalus spinosus(وهناك شجريات تنتمـي لعـائالت اخـرى مثـل اجلـداد      

  . وغريها) Ephedraceae(من عائلة ) Ephedra alata(العائلة البقولية، والعدندة 
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  توزيع األنواع املعمرة يف البوادي العراقية

  
واجلنوبيـة يف   ) الغربيـة (كشافية للبـاديتني الـشمالية      مت القيام بسلسلة من الرحالت االست     

مواسم خمتلفة لتحديد االنـواع املنتـشرة والـسائدة وتقـدير نـسبة الغطـاء النبـايت وعالقتـها                  
) protected plots(ومت دراســة املــسيجات احملميــة . ونــوع التربــة) landforms(بالتــضاريس 

 على طبيعة الغطـاء النبـايت يف كـل منطقـة            واملناطق املعرضة لرعي خفيف بتفصيل اكثر للتعرف      
]6 ،7.[   

ختتلـف  ) habitats( اىل حتديـد عـدة موائـل         )1(وتشري النتائج املبينة يف اجلـدول رقـم         
وكـل موئـل   . وطبيعة التضاريس وامليـاه املتـوافرة وغريهـا   ) Soil texture(بالنسبة لنسجة التربة 

ومع وجـود مثـل هـذه االنـواع يف اكثـر            ). شجريات يف الغالب  (يتميز مبجتمعات نباتية سائدة     
 فقـد   )1(وكما مـبني يف اجلـدول رقـم         . من موئل واحد لكنها ختتلف بالنسبة للكثافة وقوة النمو        

  : مت حتديد مثانية انواع من الغطاء النبايت يف كل من البادتني الشمالية واجلنوبية وكااليت
  

 Sandy and sandy – gravel plains:  احلجوية–السهول الرملية والرملية 
) Haloxylon salicornicum(يسود يف هـذه املوائـل نبـات الرمـث      : يف البادية الشمالية

وينتـشر معـه عـادة نبـات الـشيح          . حيث تكون الطبقة الرملية عميقة وحتتها طبقـة جبـسية         
Artemisia herba–alba .       اما يف املواقع اليت تكسوها طبقـة خفيفـة مـن احلـصى، تقـل نـسبة

امـا املواقـع الـيت تتميـز     .  حمل الشيح كغطـاء ثـاين  Ephedra alataمث وحيل نبات العلندة الر
 Zygophyllum(بوجود طبقة ماحلـة حتـت الطبقـة الرمليـة فيظهـر فيهـا نبـات العرمـوك         

coccineum (يف املرتبة الثانية بعد الرمث .  
 Rhanterium(امـا يف الباديـة اجلنوبيـة فيـسود يف هـذه املوائـل جمتمعـات العـرفج         

epapposum (    وعندما يقل مسـك الطبقـة الرمليـة، حيـل الرمـث            . ويأيت الرمث يف املرتبة الثانية
ويف املواقع اليت تتميز بطبقة ماحلة حتـت الطبقـة الرمليـة يظهـر العرمـوك كغطـاء                  . حمل العرفج 
  ). Cyperus conglomeratus(سائد ومعه 
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   Wadis and open depressions: الوديان واملنخفضات

ويف الوديـان الـيت تغطـي    . تتميز هذه املوائل بغطاء كثيف تمع الشيح: يف البادية الشمالية  
امـا الوديـان الـيت    . كمجتمع ثاين مع الشيح) H. articulatum(سطحها طبقة غرينية يظهر النيتول 

ويف املنخفضات ذات التربة    .  حجوية يظهر الرمث كمجتمع سائد ويليه الشيح       –رملية  تكسوها طبقة   
ومعه نباتات الـ ) Halocnemum strobilaceum(املتملحة تظهر جمتمعات البيئة امللحية املتمثلة باحلمض

Nitraria retusaوالعرموك باملرتبة الثانية  .  
قطاعـات واسـعة   ) Achillia Fragrantissima(اما يف البادية اجلنوبية فيغطـي الكيـصوم   

والـشيح  ) Anvilea garcini(من الوديـان ذات املـسطحات الطينيـة الغرينيـة، ويليـه النجـد       
 الرمليـة   –او احلجريـة    ) Loamy(اما يف الوديان واملنخفـضات ذات التـرب املزجييـة           . والرمث

    اما يف. اركه الشيحفشوهد فيها جمتمع النجد كمجتمع سائد ويش) ذات النفاذية العالية(
  
  توزيع اتمعات النباتية الرئيسية يف الباديتني الشمالية واجلنوبية من العراق )1( جدول رقم

  طبيعة االراضي
Land Form 

  البادية اجلنوبية  نوع التربة
Southern Badia 

  البادية الشمالية
Northern Badia 

  Sandy  Rhanterium epapposum Haloxylon salicornicumرملية 
Artemisia herba-alba 

  حجر ناعم
Fine gravel 

Haloxylon salicornicum  
Ephedra alata 

Haloxylon salicornicum  
Ephedra alata   

  
  

  السهول 
plain حجر ناعم فوق طبقة ملحية  

Fine gravel with saline 
substratum  

Haloxylon salicornicum  
Cyperus conglomerates 

Haloxylon salicornicum  
Zygophyllum coccineum 

  Silty Achillea fragrantissimaغرينية 
Anvillea garcini 

Artemisia harba-alaba 
Haloxylon articulatum 

   رملية حجرية–رملية 
Sand – sandy gravel 

Anvilea garcini  
Artemisia harba-alba  

Haloxylon salicornicum  
Artemisia harba-alaba 

  
  

 Wadisالوديان 
   غرينية–ملحية 

Saline – silty 
Halocnemum strobilaceum  Halocnemum strobilaceum

Nitraria retusa 

  )محادة(مغطاة بطبقة حجرية 
Stone pavement 

  جيوب جتمع الرمل
Sand pockets 

Haloxylon salicornicum 
Artemisia harba-alba 

Haloxylon salicornicum 
Artemisia harba-alba 

 Sand Calligonum comosumرملية   الكثبان
Haloxylon ammodendron 

Calligomm comosum 
Haloxylon ammodendron 
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البيئات امللحية فيسود الغطاء النبايت للحمض مع انـواع اخـرى مـن النباتـات املتكيفـة للتـرب         
  ).Halophytes(امللحية 

  
  : Stone pavementsاالراضي املغطاة بطبقة حجرية  

توجد مثل هذه االراضي يف اجلزء اجلنويب من الباديـة الـشمالية اكثـر مـن غريهـا مـن                    
املواقع يف الباديتني، وهي عادة خالية من الغطاء النبايت باسـتثناء جيـوب صـغرية تتجمـع فيهـا                   

  .ت قليلة من انواع الرمث والشيحويف مثل هذه املوائل تنمو نباتا. الرمال
  

   Sand Dunes: الكثبان الرملية
تغطي الكثبان مناطق واسعة نسبياً من البادية اجلنوبية، وتكثر فيها جمتمعـات البيئـة الرمليـة             

)Psammophytic communities ( مثل االرطةCalligonum comosum والغضا )H. ammodentron .(  
 ان الغطاء النبايت يف البادتني الشمالية واجلنوبية يتكون بشكل          –ة   بصورة عام  –مما تقدم يتضح    

رئيس من مخسة جمتمعات نباتية هي الرمث والشيح والعرمج وجمتمعات نباتات االراضـي املمملحـة               
  ). 2شكل رقم (واالراضي الرملية 

) اء والربيـع الشت(وجتدر االشارة يف هذا الصدد اىل ان احلوليات اليت تتواجد يف موسم االمطار    
لكن النباتات املعمرة   .  من الغطاء النبايت وتوفر كميات كبرية من العلف احليواين         %90تؤلف اكثر من    

تشكل مصدر للعلف على مدار السنة وتصبح املصدر الوحيد تقريباً للعلف خالل فـصلي الـصيف                
   .واخلريف
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  خارطة استكشافية للغطاء النبايت الرئيسي يف الباديتني الشمالية واجلنوبية من العراق  : )2(شكل رقم 

  
  اظ على الغطاء النبايت وانتاجيتهدور احلماية يف احلف

  
 حنـو أنـشاء منـاطق حمميـة         – منذ مطلع مخـسينات القـرن املاضـي          –توجه العراق   

ء البـوادي العراقيـة حلمايـة التنـوع النبـايت الطبيعـي،             يف خمتلف احنا  ) exclosuresمسيجات  (
واستغالهلا لالغراض البحثية والدراسات الرامية اىل تنمية وتطوير مراعـي املنـاطق اجلافـة وشـبه                

 هكتـار،  )15000 – 1000(سيجاً تتـراوح مـساحتها مـا بـني     ) 20(اجلافة، وبلغ عددها اكثر من  
.  العلمية واألمهـال، فـضالً عـن احلـروب املتعاقبـة           لكن معظمها تدهورت نتيجة غياب االدارة     

  . يبني مواقع بعض هذه املسيجات) 1(والشكل رقم 
ان الدراسات اخلاصة بتأثري احلماية يف الغطاء النبايت بدأت منذ منتـصف مخـسينات القـرن                

 دراسة يف مخس مسيجات للتعرف على امهيتـها يف منـو            ]Long ]8 اجري   1956ففي عام   . العشرين
  :نباتات ملدة سنة وتوصل اىل النتائج االتيةال

  .حتقيق زيادة مهمة يف كثافة النباتات داخل املسيج -
   مرات مقارنة بنموها 2 – 3تفوقت النباتات املعمرة يف منوها داخل املسيجات مبعدل  -
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 .خارج املسيجات -
  .1:10رجها حبدود كانت نسبة احلوليات النامية داخل املسيجات اىل خا -

 أثناء املسوحات االستكـشافية يف البـوادي ان انـواع النبـت             ]7[واستنتج العاين وآخرون    
ومقارنتـها مـع املنـاطق      ) اليت متثـل االنـواع الـسائدة يف مناطقهـا         (الطبيعي داخل املسيجات    

هـا، ان   املعرضة لعوامل التدهور كالرعي اجلائر واملبكـر والقطـع والزراعـة غـري املناسـبة وغري               
املناطق األخرية شهدت ظهور انـواع غـري مستـساغة مـن قبـل احليوانـات مثـل الـسلماس                  

)Artemisia scoparia ( ــشوك ــة ) Prosopis farcta(وال ــاطق تعرضــت جمتمعاــا النباتي يف من
اىل عوامل التـدهور املـذكورة، وكـثرياً مـا تنتـشر فيهـا نباتـات                ) كالرمث والشيح (االصلية  

وان اسـتمرار هـذه   ). Zilla spinosus(والـضعرس  ) Astragalas spinosus(اد شوكية مثل اجلـد 
من مرحلة كانـت يف يـوم مـا مرحلـة الـذروة             ) Regression(احلالة قد تؤدي اىل تعاقب على       

)Climax stage (ًاىل الغطاء النبايت السائد حاليا.  
كتار واحد يف منطقـة     ويف دراسة اجريت ملقارنة النبت الطبيعي داخل مسيج صغري مساحته ه          

يفتـرض ان تكـون فيهـا    ) 1شكل (، وهي عبارة عن منخفض واسع يف البادية ]4 [الشبكة وخارجه 
يف قطاعني  ) Quadrats(جمتمعات الشيح والكيصوم وبعض احلشائش سائدة فيها، باستتخدام مربعات          

ـ           38(داخل املسيج وكذلك خارجه      وكانـت  ) د مربع يف كل قطاع مساحة كل منها متر مربع واح
  :النتائج كااليت

كانـت غائبـة خـارج املـسيج        ) Forbs(واالعشاب غري النجيلية    ) Grasses(احلشائش   -
واخلبـاز  ) .Plantago spp(بينما شوهدت انـواع منـها داخـل املـسيج مثـل الزبـاد       

)Malva spp. ( فضالً عن خشائش الثيل)Cynadon dactylon .(  
ضة لرعي جـائر، ونتيجـة لـذلك تواجـدت          املنطقة كانت معر  ): Shrubs(الشجريات   -

ونباتات صغرية لثالثة انـواع مـن الـشجريات هـي           ) Stumps(النباتات  ) اعقاب(بقايا  
 مربعـاً   76يوضـح نتـائج القياسـات يف        ) 2(واجلدول رقم   . الكيصوم والشوك واحلرمل  

 :واليت تشري اىل
v موجود وجود منوات جديدة يف اعقاب نباتات الكيصوم داخل املسيج تفوق ما   
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v خارجه. 
v             مـرات، وكثافـة   6كثافة الكيصوم داخل املسيج تفوق كثافته خـارج املـسيج حبـوايل 

 .النباتات حديثة النمو يف الداخل اربعة اضعاف كثافتها يف اخلارج
v  التكرار)Frequency ( من اخلارجللكيصوم يف الداخل اكثر. 
v  بادرة صغرية للكيصوم داخل املسيج200يف احد املربعات مت تعداد حوايل  . 
v              بالنسبة لنبات الشوك، بلغ عدد النباتات داخـل املـسيج مـا يقـارب ضـعف عـددها

 .خارج املسيج، وكثافته يف الداخل اعلى من اخلارج
v     اثنـان  (نباتـات  فلم يـسجل سـوى اربعـة    ) ويعد من االنواع السامة(اما نبات احلرمل

 ). داخل املسيج واثنان خارجه
  

   مقارنة كمية لثالثة انواع من الشجريات املعمرة داخل املسيج وخارجه)2(جدول رقم 
  االنواع  خارج املسيج  داخل املسيج

العدد 
  الكلي

الكثافة   (%)التكرار 
  )2م/العدد(

العدد 
  الكلي

التكرار 
(%)  

الكثافة 
  )2م/العدد(

  الكيصوم. 1
 Sprouting(بقايا النامية  ال-

stumps.(  
  . البقايا امليتة-
  . النباتات الغنية-

  
66  
  
31  
  
37  

  
55  
  
47  
  
26  

  
1.74  
  

0.82  
  

0.97  

  
  
15  
  
9  

  
  
29  
  
16  

  
  

0.39  
  

0.24  

  1.68  16  64  3.05  26  116  الشوك. 2

  0.05  5  2  0.05  5  2  احلرمل. 3

  .م من السياج15خارج املسيج على بعد * 
  .  بادرة صغرية200نات مل تشمل احد املربعات الذي احتوى على حوايل البيا: مالحظة

 نتائج دراسة تأثري احلماية يف انتاجية نبـات الـشيح يف منطقـة الرطبـة                ]Thalen ]9واورد  
غريب العراق من خالل مقارنة منو النبات وانتاجية داخل مسيج الرطبـة مـع منطقـتني معرضـتني                  

  ، والذي تشري بياناته بوضوح اىل ان جودة النمو )3 رقم جدول(لدرجات خمتلفة من الرعي 
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  .تتناسب عكسياً مع زيادة شدة الوعي) الوزن اجلاف(والكثافة وانتاج العلف 

  
   مقارنة ارتفاع نبات الشيح وكثافته ونسبة الغطاء والوزن اجلاف حتت شدة رعي خمتلفة)3(جدول رقم 

  )رعي خفيف(داخل مسج   رعي جائر  جداًرعي جائر   الصفة
  35  26  10  )سم(ارتفاع النبات 

  3.2  3.0  2.2  )2م/عدد(كثافة النبات 

  25  7  2  (%)الغطاء النبايت 

  1896  308  94  )هكتار/ كغم(الوزن اجلاف الكلي 

  
  التوصيات

  
ـ                    ا يف ضوء ما تقدم، ومن اجل احلد من تدهور مراعي املنـاطق اجلافـة وشـبه اجلافـة، ومل

هلذه املشكلة من أثار بيئية خطرية متعلقة باآلمن الغذائي والثروة احليوانيـة والنباتيـة، فـضالً عـن                  
  : االثار السلبية االجتماعية واالقتصادي، يقترح اآليت

تأمني وجود ادارة علمية مناسبة ملراعي املناطق اجلافة وشـبه اجلافـة لـضمان اسـتدافها،                 .1
ة اجلفـاف واقامـة احلـواجز املائيـة واحملافظـة علـى             تتوىل اعداد خطط مناسبة ملواجه    

  . االراضي اهلامشية املهددة بالتصحر
محاية النبت الطبيعي يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة من خالل احلـد مـن الرعـي اجلـائر                   .2

واملبكر وتطبيق نظم رعوية مناسبة، والعمل على تثبيت الكثبـان الرمليـة املتنقلـة حيثمـا      
  .كان ذلك ممكناً

احلد من الزراعة املطرية يف مراعي املناطق اجلافة وشبه اجلافـة الـيت يقـل فيهـا معـدل                    .3
 . ملم، وهو احلد االدىن الالزم لزراعة حماصيل احلبوب200اهلطول السنوي عن 

التوسع بانشاء احملميات يف خمتلف املناطق املناخيـة ومواقـع املراعـي املتـدهورة والـيت                 .4
 . ثية وارشادية وخدميةميكن استخدامها كمحطات حب

  توفري مصادر وقود مناسبة لسكان املناطق اجلافة وشبه اجلافة للحد من القطع  .5
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 . العشوائي لالشجار والشجريات الطبيعية
روجهـا مـن دائـرة    العمل على اعادة احياء املناطق اليت تعرضت لعوامل التدهور قبـل خ         .6

االستغالل االقتصادي من خالل اعادة التوازن البيئـي وحتديـد االسـتثمارات املالئمـة              
 .لقدراا وادخاهلا يف االنتاج الفعلي

دعم وتطوير قاعدة للمعلومات اخلاصة بنظم الرصـد املتعلقـة باملنـاطق املهـددة خبطـر                 .7
 يف عمليـات الرصـد      التصحر واجلفاف، واسـتخدام القـصافات احلديثـة واملتطـورة         

 . واملراقبة
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Vegetation Cover in Arid and Semi-Arid Regions of Iraq  

and the Role of Protection on Plant Biodiversity 
 
 

Tariq A. J. Al-Ani 
 

College of Science for Women, Univ. of Baghdad, Iraq 
 

About 50 percent of the total area of Iraq accounts for arid and semi-Arid 
regions. Annual rain fall ranges between 50 to 250 mm. An ecological survey 
revealed that the major perennial plant communities in these regions are 
Haloxylon salicornicum, Artemisia herba-alba, Rhanterium epapposum, 
Psammophytic and halophytic communities. Their distribution and densities are 
closely correlated to the ecological habitats. 

Some information regarding plant biodiversity (e.g. Ephemerals, 
Ephemeroides and perennial shrubs) are included. The field work supported that 
the major factors causing degradation of the vegetation cover are the misuse and 
abuse of these resources by man and his livestock. 

Results of various scientific works regarding the role of protected areas 
(enclosures) on qualitative and quantitative aspects of plant biodiversity are 
presented. Recommendations and suggested measures to improve the degraded 
arid and semi-arid ecosystem are included. 
Keywords: Arid zones – vegetation – plant biodiversity - protection 
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