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 نملة الحصاد ُمَهْنِدسة في البيئة المحيطة

تأثير نملة الحصاد على التربة والنباتات (. 2016מוסרי ע., לואי ס., בר )קותיאל( פ. ובודובסקי א. )–: מורأُِعدّ هذا المقال من

349-(, עמ' 4)5. אקולוגיה וסביבה, השפעתה של נמלת הקציר על הקרקע והצמחייה בצפון הנגבفي شمال النقب. 

336. 

 

 مقدمة

(. 1النمو )انظروا الرسمة  الرعي الزائد هو حالة تتعرض فيها النباتات للرعي مّدة زمنيّة طويلة، ونتيجة لذلك تتضرر قدرة التجدد على

ّوع هناك تأثير سلبي للرعي الزائد على النظام البيئّي في النقب وعلى مناطق صحراويّة أخرى في العالَم. يؤّدي هذا التأثير إلى انخفاض تن

: في مناطق واسعة في شمال النقب -في حاالت متطرفة  أنواع النباتات والحيوانات ويؤذي صفات التربة.  نستطيع أن نعتمد على ال –مثًلا

لعمليّات طبيعيّة، فقط، لترميم األراضي بعد الرعي الزائد، ويحتاج األمر إلى  لاإلنسان بواسطة تغيير طريقة  تدخُّ )هذا يعني إدارة  التدخُّ

المتضررة بسياج ومنع الطريقة المقبولة لترميم األراضي المتضررة من الرعي الزائد تعتمد على تسييج األراضي  المنطقة أو األراضي(. 

هناك عّدة مشاكل في هذه الطريقة لعّدة أسباب: الزمن الطويل المطلوب للترميم، التكلفة المالية العالية وارتباط السكان،  الرعي عّدة سنوات.

ل "مهندسو البيئة النهج الُمكمل الّذي يساعد على تسريع عمليّات الترميم الطبيعية هو استعما. في هذه المناطق، بالرعي كمصدر رزق

مهندس البيئة المحيطة هو كائن حّي يُغيّر، يُْنتِج أو يهدم بيت التنمية، ويؤثّر مباشرةا أو بطريقة غير مباشرة على توافر الموارد  . المحيطة"

 ألنواع أخرى بواسطة إنتاج تغييرات في العوامل األحيائيّة والًل أحيائيّة.  

 

 

 

 

 

 

 

 يسودها رعي زائد  مساحة أراضي  –يسودها رعي معتدل. على اليسار  مساحة أراضي –على اليمين . أو بادية سُهب استوائيّ  .1الرسمة 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgr-OhsTSAhXKXBQKHdUtDZwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fmagazine.isees.org.il%2FDownloadPage.aspx%3FArticleId%3D476&usg=AFQjCNF1sdhnLklK-hHpTgEdD1PktwttQQ&sig2=PCePd8_CTVQJaosk6gcReg&bvm=bv.148747831,d.bGs
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. أصناف هذا النوع كثيرة، ويُعتبر هذا النوع من نملة الحصاد هي نوع من أنواع عائلة النمليات

صنف. يوجد في إسرائيل  100أنواع النمل البارزة في إسرائيل. يشمل نوع نملة الحصاد أكثر من 

  صنفاا، من بينها:    20حوالي 

 نملة الحصاد السوداء: نملة سوداء المعة، وهي شائعة في مناطق كثيرة في البًلد.  

ية: نملة سوداء كثيرة الشعر، شائعة في السهل الساحلي وفي مناطق صحراوية نملة الحصاد الرمل

    في البًلد.  

 

  أهداف البحث 

ت نفحص في هذا المقال تأثير نملة الحصاد، كمهندسة في البيئة المحيطة، ومساهمتها في ترميم أراٍض مّرت بعمليّة رعي زائد مقارنة بنباتا

سم، التسمية ُشجيرة غير  50طولها ال يزيد عن  -لجنبة والجنبة أصغر من الشجرة أصغر من ا-)نباتات قصيرة سّميها تحت جنبة قصيرة ن

 عربي (.  -مناسبة، ألن شُجيرة تصغير شجرة: أي الشجرة الصغيرة، المصدر: معجم المعاني عربي

  :أسئلة البحث

 نباتات قصيرة نسّميها تحت جنبة؟   /كبر بُقع المناظر مع أعشاش النمل رعي زائد( وبين عدد و /ما العًلقة بين نوع الرعي )رعي معتدل 

 ما تأثير نملة الحصاد كمهندسة في البيئة المحيطة على أراٍض مّرت بعمليّة رعي معتدل )انتعشت من الرعي الزائد( مقارنة بتأثير نباتات

 قصيرة نسّميها تحت جنبة. لفحص ذلك تّم فحص الجوانب التالية:

 نباتات قصيرة نسّميها تحت جنبة. يوجد فيها أعشاش نملة الحصاد أو بُقع المناظر التيعدد  .أ

 مقاييس بيئية تدل على تأثير أعشاش النمل وعلى مميّزات النباتات وخصوبة التربة في مساحة يسودها رعي معتدل.  .ب

 شملت المقاييس البيئيّة ما يلي:

 ّوع األنواع، كّميّة وكبر النباتات القصيرة التي نسّميها تحت جنبة والكتلة األحيائيّة مميّزات النبات: تن –.  عوامل أحيائيّة 1ب. 

 لنباتات عشبيّة حوليّة.            

 كربون عضوي، أمًلح معدنيّة في التربة )نيتروجين وفوسفور( وتماسك الماء )قدرة التربة على –.  عوامل ال أحيائيّة 2ب. 

   تخزين الماء(.            

 

 

 

 ة(نملة الحصاد السوداء )الصورة العلويّ : 2الرسمة 
 (الحصاد الرمليّة )الصورة السفلى نملة
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 البيئة المحيطة للبحث

م  250تّم البحث في منطقة أم الحيران شمال البلدة البدوية حورة، وجنوب غابة يتير في شمال النقب. تتميّز المنطقة بتًلل )ارتفاعها حتّى 

سنة قحط مقارنة  2009. تُعتبر سنة 2010وَ  2008صلصاليه وبمناخ صحراوّي. تّم البحث بين السنوات  –فوق سطح البحر(، بتربة رملية 

 ، ألّن هذه السنة تميّزت في توزيع األمطار بطريقة غير متجانسة خًلل الموسم.2008بسنة 

. 1992، وقد عانت عشرات السنين من الرعي الزائد غير المراقب حتّى سنة *كسهب استوائّي أو باديةمن الناحية النباتية، المنطقة معّرفة  

نتيجة لذلك المساحة مغطاة بغطاء نباتي قصير، وفي أعقاب ذلك تتميّز بجرف التربة وبإنتاج شقوق وقنوات. تّم إنشاء عّدة مزارع خاّصة، 

الستدامة )رعي معتدل( للحفاظ على التربة من عمليّات الجرف ، وقد تّم التشديد فيها على رعي ا1992-1994في المنطقة، في السنوات 

 ولتحسين خصوبتها. 

بعد إنشاء المزارع، شاهدنا في مساحات الرعي، في هذه المزارع، ترميم تدريجّي في خصوبة التربة، أّما في المساحات الّتي من حولها 

    ي وازدياد في جرف التربة.       فاستمّر الرعي الزائد الّذي رافقه انخفاض ملحوظ بالغطاء النبات

 

لفحص تأثير النمل على التربة وعلى النباتات في المساحات المعّرضة للرعي الزائد، وفي المساحات الّتي يسودها رعي معتدل، تّم اختيار  

ر، المساحتان منحدر من مساحة كّل واحدة منهما مغطاة بالصخو 25م، وحوالي % 15م على  15مساحتين، مساحة كّل واحدة منهما 

جنوبّي، تنوع النباتات فيهما متشابه وفيهما نباتات قصيرة نسّميها تحت جنبة. تميّزت مساحة واحدة بالرعي المعتدل وهي تقع في منطقة 

   م شرقاا، خارج المزرعة، وتميّزت بالرعي الزائد.  200 "مزرعة يتير"، وتقع المساحة الثانية على بُعد

 ُطرق البحث

، هذا يعني أّن هناك وحدات مساحة صغيرة تختلف عن بيئتها المحيطة. في ببقع من المناظرز مناطق السُّْهب االستوائيّة أو البادية تتميّ 

مساحتي البحث )الرعي المعتدل والرعي الزائد( ُوجدت بُقع مناظر مختلفة: أ. مساحة يسودها نشاط نمل فقط. ب. مساحة تحتوي على 

 ات أو نباتات تحت جنبات. ت. مساحة تحتوي على نباتات عشبية متعّددة السنوات. نباتات نسّميها جنب

تحت جنبة أو عشبيّة. شاهدنا  /أعشاش النمل، أو نباتات جنبة –تظهر فيها مجموعة واحدة فقط  ألنّه " بُقع منظر أحادي"،ُسّميت هذه البُقع 

 (.3)انظروا إلى الرسمة تحتوي على عّدة مكّونات  )مركب( بُقع منظر معقدأحياناا 

سبت تّم تعريف المساحة بين بُقع المنظر كحيّز ال توجد فيه جميع هذه المكّونات. تّم عّد عدد بُقع المنظر من كّل نوع، في كّل مساحة، وحُ 

 نسبتها المئويّة من مجموع البُقع في كل مساحة بحث.     

على المساحة  ي لبقعة المنظر وتّم حساب مساحتها. اعتمد تقدير كبر األعشاشلحساب مساحة البقعة تّم قياس المحورين الطولي والعرض

  الّتي يسودها نشاط كبير للنمل )أماكن فتحات الدخول إلى األعشاش، مخلفات التربة وغير ذلك(.    
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أمثلة لبُقع مناظر تّم تعريفها في البحث  .3 الرسمة

      م(: 0.5× م 0.5 يه الحديديّ  اإلطار قياسات)

 عُش نمل في مساحة يسودها رعي معتدل.  .أ

 بُقعة معقدة تحتوي على عش نمل ونباتات عشبيّة   

 حوليّة. 

 ُعش نمل في مساحة يسودها رعي زائد. .ب

 بُقعة منظر تحتوي على نباتات تحت جنبة. .ت

  الحيّز بين البُقع.  .ث

  

 كّل بقعة منظر تحتوي على أكثر من مجموعة واحدة :)مركبة( بُقعة معقدة

: عش نمل مع نبات تحت جنبة(.    )مثًلا

 

 

 

  ُطرق حساب المقاييس البيئيّة

لفحص نجاعة نملة الحصاد كمهندسة في البيئة المحيطة مقارنة بنباتات تحت جنبة كمهندسة في البيئة المحيطة، تّمت المقارنة بين عّدة 

مقاييس بيئية )أحيائيّة وال أحيائيّة( في مساحات تحتوي على أعشاش نمل، في مساحات تحتوي على نباتات تحت جنبات وفي مساحات 

   فحص هذه القياسات في مساحات يسودها رعي معتدل فقط.   مفتوحة بينها. تمّ 

   .النبات مميّزات على النمل أعشاش تأثير – ةاألحيائيّ  العوامل قياس. أ

تّم تقدير ذلك بواسطة تمييز النسبة المئوية للمناظر المعقدة في بُقع المناظر الّتي تحتوي على أعشاش نمل وفي بُقع المناظر  –تنّوع األنواع  

 التي تحتوي على نباتات تحت جنبة.  

تّم قياس كبر وحجم أقسام النبتة الموجودة فوق سطح األرض، وقد تّم  –مميّزات نباتات الجنبات 

 الجنبات.    أهلب كممثلة لمجموعةنبتة مثنان  قياس

قياس الكتلة األحيائيّة للنباتات الحوليّة. تُعتبر الكتلة األحيائيّة للنباتات الحوليّة مقياس يميّز عمليّات 

يتّم والتصحر أو عمليّات الترميم في منطقة صحراويّة. الكتلة األحيائيّة هي كتلة الماّدة العضويّة 

   مثنان أهلب.  4 الرسمة. نقيس الكتلة األحيائية بواسطة حصاد النبات في مساحة محّددة، تجفيف قياسها بوحدة كتلة للمساحة

 أ

 ت

ةجنبتحت   

 أعشاب ُمعمرة )متعّدد السنوات(

 ُعش نمل 

 حدود البقعة 

 ب

 ت
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ت عشوائيّة النبات وتوزينه. عمليّة التجفيف مهمة كي ال تؤثّر كتلة المياه في النبات على الكتلة الّتي يتّم قياسها. تّم، في البحث، حصاد عيّنا

أطراف بُقع مناظر تحتوي على أعشاش نمل أو نباتات تحت جنبة ومن سم، من  ×2030لنباتات حوليّة من مساحات مستطيلة مساحتها 

ساعة وتوزينها. تّم التعبير عن  48درجة لمّدة  60الحيز )خمس عيّنات من كل بُقعة منظر أو حيّز(. تّم تجفيف العينات بدرجة حرارة 

 متر مربّع. /الكتلة الجافة )الكتلة األحيائية( بوحدات كغم

 خصوبة التربة  ىتأثير أعشاش النمل عل –ب. قياس عوامل ال أحيائية 

 تّم جمع ثًلث عينات تربة من مساحة الرعي المعتدل، من كّل بُقعة منظر )تحتوي على أعشاش نمل أو على نباتات تحت جنبة( ومن الحيّز.

مادة عضوية )كربون(،  –ية ذات أهّميّة للنظام البيئّي الصحراوّي وتّم قياس تركيز مواّد تغذسم العلويّة للتربة،  20 لتّم جمع العينات من ا

 نيتروجين وفوسفور.  

 باإلضافة تّم فحص تماسك الماء بالتربة، وهو يعبّر عن قدرة التربة على تخزين الماء. تماسك الماء ضرورّي في النظام البيئّي الصحراويّ 

ّم فحص تماسك المياه بواسطة قياس قيمة السعة الحقليّة الّتي تمثّل كّميّة المياه المتوفرة بسبب الرواسب القليلة الّتي تميّز هذه المنطقة. ت

 للنبات.   

  نتائج

   نملة الحصاد مقارنة بنباتات تحت جنبة في مساحة يسودها رعي زائد وفي مساحة يسودها رعي معتدل أعشاش مناظر عدد بُقع

نتشار واسع لبقع مناظر تحتوي على أعشاش نمل مقارنة بالبقع الّتي تحتوي على نباتات تحت رأينا في المشاهدات األّولية، في البحث، ا

أ انتشار عاٍل لبقع مناظر أعشاش النمل مقارنة ببقع مناظر نباتات تحت 6تعرض الرسمة  جنبة، في المساحة الّتي يسودها رعي معتدل.

 ذلك مقارنة بمساحة الرعي الزائد التي ُوجد فيها انتشار أكثر لبقع مناظر بالتناظر(، وقد تمّ  25َو % 40)% جنبة في مساحة رعي معتدل

   نباتات تحت جنبة مقارنة بأعشاش النمل.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة المئويّة للبقع الّتي تحتوي على أعشاش نمل أو نباتات أ: 6الرسمة 
تحت جنبة من مجموع بُقع المناظر في مساحة يسودها رعي زائد وفي 

 .2009مساحة يسودها رعي معتدل في فصل الربيع 

 أعشاش نمل

تحت جنبة نباتات  

 أ

 مساحة رعي معتدل
 مساحة رعي زائد
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 كبر بُقع المناظر في مساحة يسودها رعي زائد وفي مساحة يسودها رعي معتدل 

ت، في مساحة الرعي الزائد، بُقع مناظر صغيرة ومتساوية بالكبر، تقريباا، لنباتات تحت جنبة وألعشاش النمل. كانت  6نًلحظ، في الرسمة 

، وقد ُوجد انخفاض ملحوظ في كبر بُقع نباتات تحت جنبة وأعشاش النمل. وقد برز ذلك باألساس 2008سنة قحط مقارنة بسنة  2009سنة 

ت أنّه عندما ننتقل من الرعي الزائد إلى الرعي المعتدل  6ب َو 6ت(. يمكن أن نتعلّم من الرسمتين  6عي المعتدل )الرسمة في مساحة الر

تزداد مساحة بُقع المناظر التي تحتوي على أعشاش النمل ونباتات تحت جنبة، وباإلضافة تظهر في هذه المساحة بُقع أعشاب متعّددة 

ا.          السنوات أيضا

  

  مقاييس بيئيّة تدل على تأثير النمل على خصوبة التربة في مساحة يسودها رعي معتدل  

  تنّوع األنواع، مميّزات نباتات جنبة والكتلة األحيائية.: النباتات مميّزات – أحيائيّة عوامل. أ

  

 

من بُقع المناظر الّتي احتوت على أعشاش  75% -تنّوع األنواع 

 النمل هي بُقع معقدة )هذا يعني أنّه ُوجدت

 فيها مجموعات إضافيّة: نباتات جنبات، نباتات تحت  

 من بُقع المناظر الّتي احتوت  25جنبة أو أعشاب(، أّما %

 على نباتات تحت جنبة كانت بُقع معقدة.  

 

   )سنة قحط(. 2009وَ  2008المنظر في مساحة رعي معتدل في فصل الربيع  ةقعكبر بُ ب:  6الرسمة 
  )سنة القحط(.   2009و 2008ظر في مساحة الرعي الزائد، في فصل الربيع ة المنكبربُقعت:  6الرسمة 

קני נמלים  -ד. אחוז כתמי הנוף המורכבים על פי סוג כתם הנוף 6איור 1
 .2009בשטח הרעייה המתונה באביב  -או בני שיח 

 أعشاب متعّددة
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نمل أو   النسبة المئويّة لبُقع المناظر المعقدة حسب نوع بُقعة المنظر:  أعشاشث:  6الرسمة 

 .2009جنبة في مساحة الرعي المعتدل، في فصل الربيع نباتات تحت 
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، مثل: مثنان أهلب )الرسمة أعشاش النمل وكبر الغطاء النباتي لقسم من أنواع الجنبات كبربين  عالقة إيجابيّةُوجدت -مميّزات الجنبات  

عالقة ج(، وهذا يعني أّن مساحة نباتات الجنبات، في مساحة الرعي المعتدل، كانت أكبر كلّما كانت أعشاش النمل أكبر، كما ُوجدت 6

  ح(.   6رها )الرسمة وعدد الجنبات داخل بُقع مناظكبر أعشاش النمل بين  إيجابيّة

 

بُقع المناظر الّتي تحتوي على أعشاش نمل كّميّات عالية من النباتات عندما حسبنا مجموع الكتلة األحيائيّة وجدنا في  -الكتلة األحيائية 

ل ستة أضعاف مقارنة بالحيز وببقع المناظر الّتي تحتوي على نباتات تحت جنبة )الرسمة  الحولية )الموسمية(،  (. 8وهي تشّكِ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معّدل الكتلة األحيائيّة للنباتات الحوليّة )الموسميّة( في :8الرسمة 
 وحدات المناظر المختلفة في مساحة الرعي المعتدل في فصل  

 . تّم قياس الكتلة األحيائيّة في بُقع المناظر األُحاديّة2010الربيع 
 )هذا يعني البقع الّتي ظهرت فيها إحدى المجموعات التالية: 
 جنبات(.   /أعشاش نمل، أو نباتات تحت جنبة  

 مساحة العش )متر مربّع(
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العًلقة بين كبر العش والغطاء النباتي لمثنانج:  6الرسمة   
2009أهلب، في مساحة الرعي المعتدل، في فصل الربيع   

وعدد الجنبات في حدوده،العًلقة بين كبر العش : ح 6الرسمة   

 2009في مساحة الرعي المعتدل، في فصل الربيع               

 الحيز بين البُقع

 ح ج

 أعشاش نمل تحت جنبةنباتات 
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  ماّدة عضويّة وأمالح معدنيّة في التربة وتماسك الماء )قدرة التربة على تخزين الماء(   –عوامل ال أحيائيّة . ب

بُقع المناظر التي يوجد فيها أعشاش نمل أقّل أ أّن قيمة السعة الحقليّة )كّميّة المياه المتوفرة للنبات( في 9نًلحظ في الرسمة -تماسك الماء 

 من السعة الحقليّة في الحيّز. 5من السعة الحقليّة في بُقع المناظر الّتي تحتوي على نباتات تحت جنبة، وأكثر بحوالي %

ب أّن قيم الماّدة العضوية، في بُقع منظر أعشاش النمل، أعلى من القيم الّتي ُوجدت في 9نًلحظ في الرسمة -الماّدة العضويّة )كربون(  

 الحيّز بين البُقع، وقريبة مما هو موجود في بُقع منظر النباتات تحت جنبة.

لنيتروجين، في بُقع منظر أعشاش النمل، أعلى من القيم الّتي ُوجدت في ت أّن كّميّة ا9نًلحظ في الرسمة -النيتروجين الكلي في التربة 

 الحيّز بين البُقع، وقريبة مما هو موجود في بُقع منظر النباتات تحت جنبة.

ي الحيّز ث أّن كّميّة الفوسفور، في بُقع منظر أعشاش النمل، أعلى من القيم الّتي ُوجدت ف9نًلحظ في الرسمة -توافر الفوسفور في التربة 

  بين البُقع، وأعلى من القيم في بُقع منظر النباتات تحت جنبة.

  

 .2009 قيم السعة الحقليّة في تربة وحدات منظر مختلفة في مساحة الرعي المعتدل، في ربيع أ:9الرسمة 
 .2009 المعتدل، في ربيعوحدات منظر مختلفة في مساحة الرعي  تركيز الماّدة العضويّة في تربة ب:9الرسمة 

 

 

 .2009 الكلّي في تربة وحدات منظر مختلفة في مساحة الرعي المعتدل، في ربيع تركيز النيتروجين ت:9الرسمة 
 .2009 في تربة وحدات منظر مختلفة في مساحة الرعي المعتدل، في ربيع الفوسفات المتوفر ث:9الرسمة 

 ب أ
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 نقاش

األساسّي للبحث أن نقّدر قدرة أعشاش النمل على هندسة البيئة المحيطة في شمال النقب. تّم في هذا البحث قياس كبر وعدد كان الهدف 

 أعشاش النمل في مساحة تخضع للرعي الزائد وفي مساحة تخضع للرعي المعتدل )تعرضت هذه المساحة في الماضي للرعي الزائد(.

ات تحت جنبة كمهندسة في البيئة المحيطة لترميم مناطق تضررت من الرعي الزائد. تُتيح المقارنة بين بيّنت األبحاث السابقة نجاعة نبات

ُوجد في البحث أّن النمل يؤثّر بشكل  بُقع منظر النمل وبُقع منظر النباتات تحت جنبة فحص نجاعة النمل كمهندسات في البيئة المحيطة.

     حقيقّي على بيئته المحيطة، وهناك أفضليّات واضحة للنمل مقارنة بنباتات تحت جنبة كما هو موصوف فيما بعد.     

لوجود النمل في أ(. وقد كان تأثير كبير جدًّا  6بعد انخفاض ضغط الرعي بدأت تزداد أعشاش النمل بشكل سريع )الرسمة  بيّنت النتائج أنّه

 مساحات الرعي الزائد:    

في مساحات الرعي الزائد، بالقرب من بُقع المناظر التي يوجد فيها أعشاش نمل ظهرت بُقع مناظر تحتوي على أعشاب  –أ. تحفيز النمو 

ح( وفي 6ج وَ 6نبات )الرسمة ب(، كما حدث تغيير في كبر وعدد الج6متعّددة السنوات لم تكن موجودة في مساحات الرعي الزائد )الرسمة 

في سياق جنبة المثنان يجب أن نذكر أّن العًلقة الموصوفة ال تدل مباشرةا  (.8كّميّة النباتات العشبية الحولية )الكتلة األحيائيّة( )الرسمة 

تي ُجمعت من مناطق أخرى على أعشاش النمل كعامل يؤثّر على نبتة مثنان أهلب، إاّل أّن المشاهدات الموصوفة والمشاهدات األخرى الّ 

     تدل على أن أعشاش النمل هي عامل يؤثّر على النمو في البيئة المحيطة لألعشاش.   

الحظنا تأثير كبير للنمل على بيئته المحيطة من خًلل العدد الكبير لبُقع المناظر المعقدة الّتي تحتوي على نمل مقارنة -ب. ثراء األنواع 

ث(. هذا يعني أّن النمل "يستضيف" مجموعات بيولوجية 6المناظر المعقدة الّتي تحتوي على نباتات تحت جنبة )الرسمة  بالكّميّة القليلة لبقع

  .كثيرة إضافيّة مقارنة بنباتات تحت جنبة

النظام البيئّي الصحراوّي. (. الماء هو أحد العوامل المحّددة في 9ازدياد تماسك الماء وتركيز موادّ التغذية )الرسمة - ازدياد خصوبة التربةت. 

ليلة تماسك المياه بالتربة، الّذي يعبّر عن قدرة التربة على تخزين الماء، ضرورّي في النظام البيئّي الصحراوّي بسبب كّميّات الرواسب الق

قع الّتي تحتوي على أعشاش وفي بُقع الّتي تميّز هذه المنطقة. اتضح تأثير النمل على هذا المميّز بواسطة قيم السعة الحقليّة المتشابهة في الب

أ(. يُبرز وجود مواّد التغذية بتركيز عاٍل )مقارنة ببقع نباتات  9من الحيز بين البقع )الرسمة  5نباتات تحت جنبة، وهي أعلى بحوالي %

السنة ومن نشاط النمل في العش.  تحت جنبة( أهّميّة األعشاش لحفظ الماء ولحفظ مواّد التغذية الّتي تُجمع من المصادر المحيطة بها خًلل

  بعد هطول المطر تُشطف هذه المواّد داخل التربة وإلى كّل المساحة من حولها. 

حصلنا على نتائج هذا البحث في أعشاش النمل الفعّالة وأعشاش النمل المهجورة. هذه الظاهرة تشبه نتائج البحث الّذي أُجري على تأثير 

قد تدل هذه النتائج على تأثير أعشاش نملة الحصاد على البيئة المحيطة، في المدى الطويل، حتّى لو توقّف بقع نباتات تحت جنبة ميتة، و

لنتائج نشاط النمل في العش. لكن بوّدنا أن نشير إلى أّن فحص مواّد التغذية تّم على التربة التي ُجمعت في فصل الربيع. ال يوجد تأكيد أّن ا

 يحدث في فصول أخرى بسبب التغيّرات التي تحُدث، طوال السنة، في أعشاش النمل وفي بُقع نباتات تحت جنبة. الّتي حصلنا عليها تمثّل ما

أن هناك للتلخيص، رّكز هذا البحث على تأثير نملة الحصاد على مميّزات مساحات، في الصحراء، مّرت بعمليّة الرعي. ُوجد في البحث 

قدرة هندسة عالية التي تُحيطه، وهناك أفضلية واضحة للنمل مقارنة بنباتات تحت جنبة. ُوجدت  تأثير حقيقي للنمل على البيئة المحيطة

 .           تنشيط في ترميم المساحةونتيجة لذلك حدث  لنملة الحصاد،

 أسئلة واقتراحات لفعّاليّات خالل قراءة المقال:
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 فصل المقدمة

 ا هو تأثيره؟ما هي أسباب الرعي الزائد وم ما هو الرعي الزائد؟ .1

 ما هي طرق العالج الممكنة لترميم مساحة بعد حدوث رعي زائد، حسب المعروض في المقال؟ ما حسنات وسيئات هذه الطرق؟ .2

لما هو  .3  ؟ أعطوا أمثلة لطرق عالج مختلفة ممكنة في مساحات طبيعيّة مفتوحة.التدخُّ

ليُستعمل رعي األبقار أحيانًا كوسيلة  .4 ماذا يفعل قطيع الخراف في لمنع الحرائق. انظروا، على سبيل المثال، إلى الفيلم القصير  تدخُّ

    .Ynetעדר כבשים בתל אביב, מתוך  מה עושה    .Ynet تل أبيب، من

لأ. حسب الفيلم، ما حسنات استخدام الرعي في   ؟ التدخُّ

 ب. هل تُعتبر الخراف، في هذه الحالة، مهندسات في البيئة المحيطة؟ اشرحوا.  

البيئة  مهندسو – نتمعّن في الداخلللتعمق في موضوع الكائنات الحيّة كمهندسة في البيئة المحيطة نقترح استعمال الفعّاليّة،  .5

 ، في الموقع المحوسب "البيئة في البيئة المحيطة".  מהנדסי סביבה -פנימה מתבוננים  المحيطة

 

  فصل أهداف البحث

 ما هي أسئلة البحث الموصوفة في المقال؟ ما هو المتغيّر المتعلق والمتغيّر غير المتعلق في كّل سؤال؟   .6

 

  فصل البيئة المحيطة للبحث

النقب، وتمعّنوا في المساحة التي تقع شمال البلدة البدوية حورة وفي جنوب  جدوا، في خرائط جوجل، مزرعة غنم يتير في شمال .7

 غابة يتير. تمعّنوا في الصور التي يعرضها القمر االصطناعّي وصفوا مميّزات المساحة المذكورة. 

 . המגוון הביולוגי של הבתה והשטחים העשבוניים, סקר נוף בחבל יתיר استعينوا بمصادر، باإلنترنت، مثاًل:  .8

   تُميّزه؟ما هو السُّهب االستوائّي؟ ما هي أنواع النباتات التي  .أ

ف على نباتات  ر لكّل نبتة "بطاقة هوية" للتعرُّ اقتراح فعّاليّة: يمكن تحضير عارضة مشاركة، حيث نطلب من مجموعات التالميذ أن تُحّضِ

 السُّهب االستوائي.

 ما الفرق بين نباتات حوليّة ونباتات متعّددة السنوات؟ .ب

المنطقة معّرفة كسهب استوائّي أو بادية، وقد عانت عشرات السنين من الرعي الزائد َوَرد في هذا المقال: "من الناحية النباتية،  .9

. نتيجة لذلك المساحة مغطاة بغطاء نباتي قصير، وفي أعقاب ذلك تتميّز بجرف التربة وبإنتاج شقوق 1992غير المراقب حتّى سنة 

 وقنوات". ما العالقة بين الغطاء النباتي وجرف التربة؟

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293326,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293326,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293326,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293326,00.html
https://sites.google.com/site/onlineesactivities/ant-eco-engineer/ecosystem-engineers
https://sites.google.com/site/onlineesactivities/ant-eco-engineer/ecosystem-engineers
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SekerYatir.pdf
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SekerYatir.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD4012FB-9991-44B8-BD6E-AF85B6BEEFEF/152454/BataGrassland.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD4012FB-9991-44B8-BD6E-AF85B6BEEFEF/152454/BataGrassland.pdf
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  يختلف رعي االستدامة عن الرعي الزائد؟  بماذا. . أ .10

 ب. كيف يستطيع رعي االستدامة حماية التربة من الجرف؟ 

 أ. شّدد الباحثون على أن تكون عوامل ثابتة في البحث الّذي نُفّذوه، اذكروا هذه العوامل.  .11

 ب.  لماذا كان من المهم المقارنة، في البحث، بين مساحتين لهما منحدر جنوبّي؟ 

 

 فصل ُطرق البحث

  ما هي بُقع المناظر وبماذا تختلف عن مساحات البيئة المحيطة من حولها؟ .12

 بماذا يختلف المظهر المعقد عن المظهر األُحادّي؟. أ

 ب. إذا وجدنا، في بُقعة منظر معيّنة، ثالثة نباتات تحت جنبة من نوع مثنان أهلب، هل يُعتبر هذا المظهر معقد أم أحادّي؟ علّلوا. 

 أ. ما هي عمليّة التصحر؟ اذكروا ثالثة عوامل لهذه العمليّة. .13

  ب. اشرحوا لماذا تُعتبر الكتلة األحيائيّة للنباتات الحوليّة مقياًسا جيًّدا لتمييز عمليّات التصحر؟ 

  ما أهّميّة كّل ماّدة من مواّد التغذية التالية للنظام البيئّي الصحراوّي: .14

 أ. كربون عضوّي. 

 ين. ب. نيتروج

 ت. فوسفور. 

 

  فصل النتائج 

  أ. 6تمعّنوا في الرسم البيانّي  .15

  أ. ما هي الوحدة المعروضة في الرسم البيانّي؟ كيف تّم حسابها؟ 

  ب. سّجلوا، في جدول، المعطيات المعروضة في الرسم البيانّي.  

 ت. ما العالقة بين الرعي وكّميّة البقع الّتي تحتوي على أعشاش نمل؟    

 أسئلة تتطرق لهذين الرسمين البيانيين وأجيبوا عنها.   3-2ب، ت، وصوغوا من  6تمعّنوا في الرسمين البيانيين  .16

  ث. 6تمعّنوا في الرسم البيانّي  .17

 أ. ماذا يمكن أن نتعلّم من وجود بُقع معقدة في مساحة رعي معتدل؟  
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، في بُقع منظر النمل، مقارنة لبُقع منظر نباتات تحت جنبة، في مساحة رعي ب. لماذا هناك فرق بين النسبة المئويّة لبُقع المنظر المعقد

 معتدل؟  

لماذا الكتلة األحيائيّة للنباتات الحوليّة، في بُقع احتوت على أعشاش نمل، أكبر مقارنة بالحيّز وببُقع . 8تمعّنوا في الرسم البيانّي  .18

   المنظر التي تحتوي على نباتات تحت جنبة؟

 . 9في جميع أقسام الرسم البيانّي تمعّنوا  .19

 أ. أّي العوامل المفحوصة لها أفضليّة ألعشاش النمل مقارنة بنباتات تحت جنبة؟     

   ب. هل هناك فرق ملحوظ في صفات التربة بين بُقع المناظر والحيّز؟ إذا كانت اإلجابة نعم فما هو؟

ربة. اعتماًدا على هذه المعلومات، اشرحوا النتائج المعروضة في الرسم من المعروف أّن النباتات تستوعب أمالح معدنيّة من الت .20

  ث. 9البيانّي 

اعتماًدا على المعطيات الموصوفة في الرسومات، هل يمكن أْن نحّدد أّن أعشاش النمل أفضل من نباتات تحت جنبة في تحفيز  .21

 .العوامل الّتي تّم فحصها في التربة؟ علّلوا إجاباتكم

 

 فصل النقاش 

 ما هي الفروق، المعروضة في البحث، بين مساحة الرعي المعتدل ومساحة الرعي الزائد؟ اكتبوا الفروق في جدول.  .22

يّدعي الباحثون "أّن هناك تأثير حقيقي للنمل على البيئة المحيطة التي تُحيطه، وهناك أفضلية واضحة للنمل مقارنة بنباتات تحت  .23

           اء؟ أعطوا أمثلة تعتمد على نتائج البحث. جنبة. هل أنتم موافقون مع هذا االدع

 يّدعي الباحثون "أّن العالقة الموصوفة ال تدل مباشرةً على أعشاش النمل كعامل يؤثّر على نبتة مثنان أهلب". .24

 ان أهلب؟ج، واشرحوا لماذا ال يمكن اإلشارة إلى أعشاش النمل كعامل يؤثّر على كبر نبتة مثن6تمعّنوا في الرسم البيانّي  .أ

 ف؟كي اشرحوا النمل؟ أعشاش كبر على المؤثّرة هي المثنان نبتة تكون أن يمكن هل  .ب

يمكن أن تفحصوا بواسطة تجربة تخضع للمراقبة هل أعشاش النمل هي عامل مؤثّر أو عامل متأثّر؟ صفوا تجربة ممكنة  كيف  .ت

 حيائيين، المثنان والنمل.  لفحص العالقة بين العاملين األ

  أ. ما هي محدوديات البحث الموصوف في فصل النقاش؟ .25

  ب. هل هناك محدوديات إضافيّة لم تُذكر، حسب رأيكم؟ 

 أ. هل تستطيعون اقتراح مهندسو بيئة محيطة آخرون يستطيعون المساهمة في ترميم مساحة بعد الرعي الزائد؟  .26

كتبوا ُحجج )ادعاء+ تعليل( تدعم وال تدعم استعمال هؤالء إذا كان اقتراحكم أنواع ال تميّز البيئة المحيطة الصحراوية، ا .ت

 المهندسون للبيئة المحيطة. 
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الباحثون، عندما يعمل النمل كمهندس في البيئة المحيطة ويساعد في  اّدعاء حسب تتحقّق، الّتي العمليّات تصف رسمة أمامكم  .27

 ترميم المساحة بعد الرعي الزائد.

 الرسمة حسب الترتيب الصحيح من الحرف أ حتّى الحرف ح:  رتِّبوا العمليّات الموصوفة في .أ

 ازدياد وتوسُّع أعشاش النمل.   من  ،في بُقع المناظر ،جنبة تحت نباتاتونمو الجنبات الغطاء النباتي،  يُتيح 

 أعشاش جديدة.  ويبنيالنمل  ينتشر 

 أعشاش جديدة.  ويبنيالنمل  ينتشر 

 المعدنيّة واألمالح ةالعضويّ  الموادّ  في ويثريها التربة في الماء تماسك ازدياد إلى النمل وجود يؤّدي . 

 ة. للنباتات الموسميّ  تنضم جنبة تحت نباتاتجنبات و نمو 

 المناظر بُقع على تعتمد أّوليّة ةككتلة أحيائيّ  )حولية( نباتات موسميّة نمو حّسنةالمُ  التربة ظروف تُتيح . 

  ليّات الموصوفة في الرسمة ب في شروط الرعي الزائد؟ب. لماذا ال تتحقّق، حسب رأيكم، العم

 

 

  رعي الماعز في حرش البحر األبيض المتوسط 

على مّر التاريخ، شّكلت تربية المواشي، في منطقتنا، مكّون مهم في اقتصاد اإلنسان وتغذيته )لحوم، حليب، جلد وصوف(، وتّم استخدام 

مناطق  الحرش مراعي للماعز. ال شك أن منطقة حوض البحر األبيض المتوسط مناسبة جدًّا لتنمية الماعز، كما أنها مناسبة لتنمية القمح، 

 أ

 

 ب

 ج ث ت ب

 ح 

 

 أ

 

 عش

 أصلّي 

 مساحة رعي زائد 

 مساحة رعي معتدل 
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التكنولوجّي  –العنب والتين. اإلثبات لذلك أّن هذه النباتات معمرة في منطقتنا منذ آالف السنين على الرغم من التطّور الزراعّي الشعير، 

 الكبير.

من بين الحيوانات في منطقتنا )أبقار، خراف، ماعز(، يَستغل الماعز الجنبات الخشبيّة بشكل جيد، من خًلل مضغ األوراق وأطراف 

باألساس. كما أّن الماعز يستطيع أن يبقى على قيد   (grazing)أّما األبقار والخراف فهي ترعى نباتات عشبيّة ، (browsing) الفروع

 الحياة أكثر من األبقار والخراف، ويستطيع أن يُْنتِج أكثر منها في الظروف الصعبة.  

ل الذي يعتمد على المرعى كغذاء استثنائي أو أساسي، قد يؤّدي إلى رعي زائد يضر بالمنظر النباتي والبيولوجي. لهذا السبب وألسباب  التدخُّ

صدر في البًلد "قانون حماية النباتات من أضرار  1950أخرى تّم اعتبار الماعز كمسببات أضرار متطرفة لجنبات الحرش. وفي سنة 

وداء( الّذي بموجبه ال يُسمح لإلنسان أن يربي ماعز "إاّل في األراضي التي يملكها"، ويحّدد القانون عدد الماعز الذي الماعز" )العنزة الس

  يُسمح تربيتها في أراضي األشخاص الذين يربون الماعز.

ّن جنبات الحرش مّرت خًلل آالف لكن، هناك من يّدعي أّن الرعي في الحرش ال يستطيع إبادة النباتات بشكل متطّرف. أحد الشروح لذلك أ

 السنين بعمليّة الرعي والتشويش المختلف الذي أّدى إلى تطّور نباتات ذات آليات مناسبة لهذه األوضاع. عندما نُدير القطيع بطريقة غير

اإلنسان. من المهم أْن صحيحة نؤّدي إلى ضرر كبير لدى النباتات، لكن الماعز وحدها ال تستطيع أن تهدم النبات الطبيعي دون مساعدة 

النباتات، تحويل مساحات أراضي  قَطعنذكر أّن الرعي الزائد هو أحد العوامل التي تؤثّر بشكل متطّرف على منظر النباتات، مثل: الحرائق، 

 للزراعة وغير ذلك. 

: مع تطّور الزراعة المكثفة تّم التخلي عن مساحات أحراش كثيرة لصالح مساحات أراضي سهلة المعال جة بواسطة آالت ميكانيكيه. مثًلا

التوقف عن استعمال األراضي وانخفاض عدد الماعز الذي يرعى في الكرمل، بين سنوات الخمسينيات السبعينيات، أّدى إلى تطّور نباتات 

طّرف إلى نتائج أخرى، متشابكة "أغلقت" الحرش وأّدت إلى انتشار نباتات مقاومة للرعي بطريقة ال تخضع للمراقبة. أدى هذا الوضع المت

اد من بينها انتشار الحرائق )نتيجة لوجود كتلة أحيائيّة نباتية عالية في الحرش(، إغًلق المكان أمام المتجولين والمتنزهين، انخفاض تعد

 ية(.  أنواع النباتات والحيوانات التي تتغذى على النباتات العشبية وانخفاض في تعداد أنواع الجيوفيتات )النباتات األرض

للحفاظ على مجتمعات النباتات في مناطق البحر األبيض المتوسط، يجب الحفاظ على نظام تشويش وعلى طابع هذا التشويش الذي يؤثّر 

لعلى تطّور هذه المجتمعات النباتية. بدأ االعتراف، في السنوات األخيرة، أّن رعي الماعز له دور مهم في  لمعالجة وإدارة مساحات  التدخُّ

لرش. يستطيع الح الرعي في الحرش أن يخدم هدفين، يخدم صاحب القطيع ألّن المرعى يزود الغذاء لقطيعه، والهدف الثاني مرتبط  تدخُّ

لبالمصلحة العامة للناس، ألنّه بهذه الطريقة يتّم الحفاظ على الحرش ورعايته. إلدارة  يتحقّق فيه هذين الهدفين على النحو األمثل، يجب  تدخُّ

   رعي استدامة بطريقة تخضع للمراقبة.   تنفيذ 


