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لمكونات ارض المراعي من خالل ادارة المراعي الطبیعیة: ھو علم وفن االستغالل االمثل 
ھي علم بایلوجي وطبیعي واجتماعي:فھي علم  فادارة المرعى .المعالجة البارعة للنظام البیئي

 الن الظروف والظواھر الجویة ھي التيللنمو وعلم طبیعي بایلوجي النھ یتعلق باستجابة النبت 
ھي التي تحدد نوع الن احتیاجات المجتمع علم اجتماعي وھو تحدد نوع النباتات السائدة 

  االستغالل للمراعي.

   Natural Pasturesالمراعي الطبیعیة 
مجموعة من زراعتھا أو خدمتھا وتتألف نباتاتھا من تلك االراضي التي لم یتدخل االنسان في 

  Forbsوالعشبیات Grassesمثل النجیلیات  Native Speciesاالنواع النباتیة المستوطنة 
ازالة أو قطع  تھا تظھر بعدوان نباتاوھي ذات قیمة رعویة للحیوانات  Shrubsوالشجیرات 

من العالم وكذلك في المناطق الغابات، وتنتشر المراعي الطبیعیة في المناطق الجافة وشبھ الجافة 
أو في صة في تلك المناطق ذات التربة الردیئة وخافي بعض مناطق العالم الرطبة وشبھ الرطبة 

ان مكونات أو رداءة التربة...بسبب وعورة االرض أو قلة الرطوبة أیة بقعة یصعب استغاللھا 
مثل الحرارة والرطوبة نتیجة للظروف المناخیة السائدة المراعي الطبیعیة تتباین بدرجة كبیرة 

وذات كثافة تكون النباتات متفرقة ق االشد جفافا ففي المناطونوع التربة وادارة عملیات الرعي 
في مثل ھذه وتكو الشجیرات ھي السائدة النباتي الداخلة ضمن الغطاء مع قلة االنواع النباتیة قلیلة 

فان وبطبیعة الحال كما ھو الحال في البوادي العراقیة ودرة البقولیات المناطق مع قلة النجیلیات 
  لمناخیة كزیادة الرطوبة وغیرھا.الظروف اغیر كنتیجة لتھذا الواقع یتغیر 

وخاصة في  من سطح الیابسة) %19(حواليتشغل المراعي الطبیعیة مساحة واسعة من العالم 
وتزداد أھمیتھا في المناطق الجافة وجبال الھمالیا  جبال االندیزنیوزلندا والمرتفعات العلیا من 

وتكون المصدر  من مساحة البالد %90مراعي ففي االورغواي تؤلف الوشبھ الجافة من العالم 
من صادرات  %95اذ یؤلف االنتاج الحیواني الزراعیة في ھذا البلد الرئیس لتغذیة الحیوانات 

بشكل رئیس في انتاجھا الحیواني على المراعي استرالیا وجنوب افریقیا ، وتعتمد االورغواي 
حوالي نصف مساحة االراضي لرعویة وتحتل النباتات العلفیة اوبخاصة االغنام الطبیعیة 

وسدس ثلث مساحة شیلي واالرجنتین ومصر وفرنسا بینما تحتل الزراعیة في كل من انكلترا 
أي مایعادل  2كم 435012الذي تبلغ المساحة الكلیة لھ واسترالیا أما في العراق مساحة اسبانیا 

بینما تغطي البوادي  %46 والتي تبلغ نسبة االراضي الزراعیة فیھاملیون دونم 175حوالي 
وتكون سنویا من االغنام والماعز والجمال اذ ترتادھا المالیین من أراضي العراق  2كم200000

وتشمل الھضبة الصحراویة الشمالیة والغربیة لھذه الحیوانات لتوفیر العلف االخضر مصدر مھم 
  .جنوبیةأو تسمى البادیة الغربیة وبادیة الجزیرة باالضافة الى البادیة ال

المتطورة ودعامة ھامة ومحاصیل العلف ركنا أساسیا في الزراعة الحقلیة وتمثل المراعي االلیفة 
من حیث توفیر االعالف أنھا تلعب دورا مكمال للمراعي الطبیعیة الزراعي كما لالستقرار 

المداد للمراعي أھمیة اقتصادیة كبیرة تتمثل بتوفیر مصدر رخیص من الغذاء.االضافیة للحیوان 
الغنیة بالطاقة والبروتین الالزمة مقارنة باالعالف المركزة التي الخضراء الحیوان باالعالف 

وھذا بالطبع ینعكس على سعر المنتجات الحیوانیة في الحالتین، تعتبر اغلى المواد العلفیة كلفة 
ل بكثیر في اق) TDNان سعر الوحدة من مجموع العناصر الغذائیة المھضومة(فعلى سبیل المثال 

، ھذا یؤكد على أھمیة عنھ في معظم االعالف المركزة (النباتات العلفیة)حالة االعالف الخشنة 
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اذ ان ثمن على خفض المنتجات الحیوانیة والمحفوظة كعامل مساعد توفیر االعالف الخضراء 
لتغذیة ، وتعتبر ا الحیوانيمعظم االحوال یشكل الجزء األكبر من تكالیف االنتاج العلف في 

اذ یرعى الحیوان غذائھ وذلك لقلة العمالة الالزمة للحیوان بالرعي أرخص الطرق لتقدیم الغذاء 
ان تكون ومن الطبیعي تباعا.والشمس وتحسن صحتھ بالھواء المتجدد باالضافة الى تمتعھ بنفسھ 

في  عندما یرعىالطبیعي عنھا أقل عندما یرعى الحیوان في المرعى كلفة العلف الحیواني 
كما تزداد أكثر اذا حفظ  عندما یحش ویقدم للحیوان، وتزداد كلفة العلف المراعي المنشأة صناعیا 

فان ھناك بعض الفقد في القیمة فباالضافة الى الحفظ أو سایلج على ھیئة دریس ھذا العلف 
ة وافیة وال توجد دراس .زیادة سعر وحدة المركبات الغذائیة المھضومةمما یترتب علیھ الغذائیة 

بھا في وضع سیاسة تخطیطیة لزراعة حتى یمكن االھتداء حول القیمة النقدیة لمحاصیل العلف 
تشیر الى أن العائد الصادرة عن وزارة الزراعة ومن البیانات السابقة والقدیمة ھذه المحاصیل 

  خضر.العلفي المزروع للعلف اال الشعیرالعائد من دونم من من دونم من البرسیم حوالي ضعف 

وما نتج المتاحة ومصادر العلف بین أعداد الحیوانات ان عدم االھتمام بتحقیق قدر من االنسجام 
قد أدى الى على المراعي الطبیعیة  Grazing Pressure   من زیادة ضغط الرعيعن ذلك 

ا منھفي كمیات االعالف المتوفرة لدرجة ان تخلق نقصا شدیدا تدھور نبتھا الطبیعي الى حد كبیر 
وزراعة المراعي االصطناعیة بانشاء قلیال من قبل المزارعین ان ھناك اھتماما اضافة الى 
  النقص في غذاء الحیوان.العلفیة لتعویض المحاصیل 

  

    Botanical Grazing Coverالكساء النباتي الرعوي 

النباتي الراضي الكساء المختلفة التي تنمو بالمرعى. یتكون وھو مجموع االنواع النباتیة الرعویة 
التي قد تضم نوع المراعي الطبیعیة من عدد كبیر من االنواع النباتیة مقارنة بالمراعي االلیفة 

االنواع النباتیة في اراضي ، وعلى الرغم من تعدد أو عدد محدود جدا من االنواع النباتیة واحد 
اذ من ارض المرعى  في كل موضعاال انھا التكون موجودة بنسب متساویة المراعي الطبیعیة 

یتكون في العادة من عدد من  (الصحراوي ، السھوب ، السفانا)ان لكل شكل من ارض المرعى 
وتتمیز العشیرة بتركیب محدد عادة بالمجتمعات أو العشائر الوحدات االجتماعیة التي تعرف 

ما اذا وجد نوع أعلى االنواع النباتیة من النباتات بصورة سائدة وبوجود نوعین أو أكثر ومنتظم 
یمكن أن نقسم وفي أي طراز من طرز النبت  Consocistionفقط فان ھذا المجتمع یسمى واحد 

  : الى المكونات التالیةاالنواع الموجودة 

   Forbsالعشبیات عریضة االوراق -1

 Legumes  مثل العشبیات البقولیة وتضم كل النباتات العشبیة التابعة لنباتات ذوات الفلقتین 
Forbs  التي تشبھ أوراق النجیلیات النباتات ذات االوراق الشریطیة ھذه المجموعة كما تضم

   مثل السعد والنمیص.Grass Likeوتعرف باسم أشباه النجیلیات نباتیا ولكنھا لیست تابعة لھا 

  التابعة للعائلة النجیلیة.: وھي النباتات العلفیة  Grasses النباتات النجیلیة (الحشائش)-2

أي لیس لھا ساق رئیسي وھي نباتات ذات سیقان خشبیة كثیرة التفرع  : Shrubsالشجیرات -3
كما ھو الحال في نبت البوادي العراقیة أو من وقد یتكون الكساء من المكونات الثالث محدد 

  والبراري.كما ھو الحال في نبت السھوب والعشبیات بصورة رئیسیة النجیلیات 
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   عي الطبیعیة العوامل البیئیة والمرا
كل من وتشمل العوامل البیئیة النامیة في منطقة ما بدرجة كبیرة على االنواع النباتیة تؤثر البیئة 

، وللرطوبة الفعالة التأثیر االكبر على خصائص النباتات عوامل المناخ والتربة والعوامل الحیویة 
وعوامل ة االمطار الساقطة وتشمل الرطوبة الفعالة محصلالتي تنمو طبیعیا في منطقة معینة 

التي تنتمي الیھا النباتات والعوائل النباتیة بینما تحدد درجات الحرارة الساقطة الرتب التبخر.
وارتفاع مستوى ووجود طبقات صلبة وضحالة العمق كما تؤثر صفات ملوحة التربة النامیة 

النباتیة المالئمة نواع االخرى ذات التأثیر في تحدید االالماء االرضي وغیرھا من الخصائص 
كما ھو الحال في  Edaphic Formation أو مایعرف بالتكوینات النباتیة التربیة لھذه الظروف 
أو وتبعا للظروف المناخیة فان التكوینات ونبت الكثبان الرملیة والمواقع المالحة.نبت االھوار 

ضي المراعي والغابات والتندرا وأراتتباین بین الصحاري االكسیة النباتیة الطبیعیة في العالم 
مر بھا النبت الطبیعي عبر لمراحل أقل تطورا قمة أو ذروة نباتیة ویمثل كل من ھذه االكسیة 

في منطقة ما أو مع الظروف البیئیة السائدة أو التوازن وصوال الى نوع من االستقرار االزمنة 
یعتبر تدخل االنسان باقتالع و Climax Vegetationباسم كساء الذروة مایعرفھ علم البیئة 

بین الجائر من العوامل الرئیسة التي تؤدي الى اختالل التوازن النباتات أو الحیوان بالرعي 
للتردي تجعل من الصعب وبیئتھا وما یتبع ذلك من صور مختلفة لكساء الذروة النباتات المكونة 

  رضت لالستغالل الماد طویلة.في المناطق التي تعلالكسیة الذرویة الطبیعة الحقیقیة معرفة 

على في اراضي المراعي الطبیعیة في العراق صورة مصغرة الثر المناخ یعكس النبت الطبیعي 
في قسونھا من جنوب تبعا لتدرج الظروف المناخیة النبات اذ یتدرج النبت الطبیعي في القطر 

تدعو الى وجود نبت بھ وجنوفقلة االمطار عبر الجزء االكبر من وسط القطر القطر الى شمالھ 
تبعا كلما تجھنا جنوبا الحقیقیة في وسط القطر یزداد تشابھا مع نبت الصحاري شبھ صحراوي 

العراقیة ان نبت البوادي وعلى ذلك نجد الذي تتوفر فیھ الرطوبة لتناقص االمطار وقصر الموسم 
من جذور متعمقة بما لھا ھذه الشجیرات  Desert Shrubsیتكون أساسا من شجیرات صحراویة 

البقاء في تملك وحدھا القدرة على لمقاومة الجفاف مقومات فسلجیة ومورفولوجیة وما تملكھ من 
الكثیر من النباتات الحولیة التي تنمو عند توفر ، ولكننا نجد ایضا ظروف البوادي القاسیة 

ورة حیاتھا خالل بامكانھا انھاء د Ephemeral   ، ومعظم ھذه الحولیات قصیرة الحیاةاالمطار 
ومع زیادة كمیة التواجد في ھذه الظروف وھذا ھو أساس مقدرتھا على  موسم المطر القصیر

في طبیعة النبت من نبت اشباه الصحاري من القطر فاننا نجد تحوال االمطار تجاه الجزء الشمالي 
 Dry and Moist Steppeمن نوع السھوب الجافة والسھوب الرطبة نبت المراعي الجافة الى 

أھم بصورة تدریجیة نشھد تغیرا تدریجیا وطول الموسم المطري فنتیجة لزیادة كمیة االمطار 
في البوادي الواقعة جنوبا مشاھد وزیادة كثافة النباتات عما ھو كثرة العشبیات المعمرة سماتھ 

الى السھوب تحول تدریجي بسبب تباین كمیات االمطار ولكن التحول من أشباه الصحاري 
من شمال وشمال شرق جبل حمرین سنویا وجغرافیا فان المنطقة الممتدة ملم 200السنویة عن 

وتضم للشمال  والسھوببین أشباه الصحاري للجنوب تعتبر الحد الفاصل باتجاه الحدود الشرقیة 
وتتراوح كمیة االمطار والسفوح الجبلیة والمناطق المتوجة منطقة السھوب كل من السھول العلیا 

والى الشمال من منطقة السھوب نجد حزام الغابات والذي تسوده غابات ملم 500-200نویة الس
ومنخ العراق شبھ جاف تحت استوائي قاري وھو  وتتواجد فیھا حشائش السفانا وغیرھا.البلوط 

- 2الحرارة العالیة -1حالة وسطیة بین المناخ الصحراوي ومناخ وسط اسیا، ومن ابرز صفاتھ: 
. ویعتمد قلة االمطار حسب مناطق العراق المختلفة-4التفاوت الحراري -3وبة انخفاض الرط
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فمثال البرسیم االبیض یحدد نجاحھ على المناطق على مدى مالئمة المناخ لھا ات نجاح نمو النبات
  ، وتقسم النباتات العلفیة الى أقسام حسب مواسم النمو:الرطبة 

  واوائل الخریف.ي أواخر الربیع والصیف نباتات الموسم الدافيء: ویتركز نموھا ف-1

ویبطيء أو واوائل الشتاء  واوائل الصیف والخریفوتنمو في الربیع نباتات الموسم المعتدل: -2
ولكنھا أكثر تحمال لالنجما والحرارة المنخفضة من بانخفاض درجة الحرارة یقف نموھا تماما 

درجة حرارة تین في مدى حراري بین ویختلف مدى تحمل ھذه المجموعنباتات الموسم الدافيء 
مو بعدھا ودرجة مثلى للنمو الجید، وبالنسبة یقف الناذ عندھا یقف النمو ودرجة عظمى صغرى 

  فان الدرجة الحراریة لنباتات الموسم المعتدل 

  ،درجة مؤیة 5-0الصغرى: 

  درجة مؤیة، 31-25والمثلى  

  درجة مؤیة.37-31والعظمى: 

  فيء فان درجة أما نباتات الموسم الدا

  درجة مؤیة 18-15الصغرى 

  درجة مؤیة  37-31والمثلى 

  درجة مؤیة 50- 44 العظمى

واللوبیاء والماش وفول الصویا تزرع في الربیع ومنھا الذرة الصفراء العلفیة والحشیش السوداني 
ن والشوفان والشیلم تزرع في الخریف النھا موالكرط والشعیر بینما البرسیم  كمحاصیل صیفیة

في مختلف یمكن زراعتھا بنجاح في ومعظم محاصیل الموسم الدافيء نباتات الموسم المعتدل 
التابعة لنفس المجموعة ولكن االنواع العلفیة المعمرة وبصورة خاة في الشمال أنحاء العراق 

وعدم تحملھا وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالیة الیمكن زراعتھا بنجاح 
أكثر تأثرا بینما البرسیم المصري للبرودة من أكثر االنواع مقاومة ودة ویعد البرسیم القرمزي للبر

في مقاومتھا للبرودة وتختلف النباتات العلفیة بالبرودة وخاصة في االطوار االولى من النمو 
( كمیة ورغم اختالف النباتات العلفیة باالحتیاجات المائة البیئیة.والجفاف وغیرھا من العوامل 

اال انھ توجد عالقة بین الماء التي یستھلكھا النبات مقابل انتاج وحدة واحدة من المادة الجفة) 
) أو (تحمل فترات نقص الرطوبة في التربة وقدرة النبات على مقاومة لجفاف االحتیاجات المائیة 

ومة الجفاف تعد فمقاوما یترتب على كالھما من اختالل التوازن.ارتفاع درجات الحرارة للھواء 
في المناطق بل ایضا في مناطق الزراعة الجافة لالنواع العلفیة المستعملة صفة ضروریة 

على تحمل فقد المیاه دون ضرر وھي صفة معقدة : فھي ترتكز على قدرة البروتوبالزم االروائیة 
ایضا الجفاف تتعلق كبیر وھذه الخاصیة مرتبطة بطبیعة البروتوبالزم نفسھ ولكن مقاومة 

  وھي:من النبات بالعوامل التي تقلل من فقد المیاه 

  صغر المجموع الخضري الى الجذري-1

أو بالنتح مثل الثغور الغائرة لالجزاء الخضریة التي تقلل من فقد الماءالتحورات المورفولوجیة -2
  والسوق.على االوراق كیوتینیة طبقات شمعیة وجود 

  .ارتفاع الضغط االوزموزي للخالیا-3
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في التربة وتعمقا ان معظم النباتات المقاومة للجفاف تتمیز بان بان جذورھا ناعمة وأكثر عددا 
فالنباتات ذات فترة الحیاة القصیرة سوالمتناسبة مع موسم االمطار قد من النباتات غیر المقاومة.

في موسم من خالل النمو في فقط انھا تتفادى الجفاف اال  ةیحقیقمقاومة للجفاف بصورة التكون 
وعلى عكس ذلك فان االنواع كما ھو الحال في الحولیات في المراعي الجافة.توفر الرطوبة 

فمقاومة (تمتلك القدرة في البقاء حیة أثناء الجفاف) في البیئة الجافة التي تنمو بنجاح المعمرة 
ل حوفھناك بحوث أجریت الن حدة الجفاف تختلف من بیئة الى أخرى الجفاف مسئلة نسبیة 

تحملھا للجفاف في خارج العراق؟ وربما اذ انھا لم تتحمل الجفاف الصیفي رغم حشائش الحنطة 
المواد الغذائیة كبیرة في قاعدة الساق تخزن فیھا ووجود بصلة طبیعة النمو یرجع ذلك الى 

  بمجرد انخفاض رطوبة التربة.في طور سكون ودخول النبات 

اذ تتأثر عملیة ازھار ة المھمة في التأثیر في توزیع النباتات أحد العوامل البیئیتعد فترة االضاءة 
محاصیل تستجیب لقصر النھار ومنھا سمعظم فمثال ھناك  بطول الفترة الضوئیة النباتات 

یزھر عند والقسم االخر والحشیش السوداني مثل الذرة البیضاء والصفراء المحاصیل الصیفیة 
استجابة النبات لطول الفترة الضوئیة یساعد وان معرفة  .كالمحاصیل الشتویةطول النھار زیادة 

  في النواحي التالیة:

علفیة للدریس ویفضل أن تزھر معا في وقت متقارب النباتات التي تدخل معا كمخالیط اختیار -1
  لضمان نوعیة جیدة.

طقة في المنطول الفترة الضوئیة فیجب ان یتوافق یعد مھما في استیراد النباتات أو جلبھا -2
بینما التھم ھذه الناحیة في المحاصیل في االزھار وتكوین البذور مع مایحتاجھ النبات الجدیدة 

  التي تتكاثر خضریا.

بكمیات اذ ان تیبس الحشائش ووجودھا یؤثر على المراعي الطبیعیة تعد الحرائق كعامل بیئي 
من أھمھا البرق دیدة من خالل مسببات عقد یؤدي الى تعرضھا للحرائق ومساحة شاسعة كبیرة 

وبالنتیجة فان التأثیر یكون على وغیرھا من االسباب االخرى  والصواعق (التفریغ الكھربائي)
والكساء النباتي وأحیاء التربة بما في ذلك الكائنات الحیوانیة والنباتیة مجمل النظام البیئي 

نقص في غطاء الى  لغاباتواالدغال وا یؤدي احتراق الحشائشواالنواع واالجناس النامیة ھناك.
المحیطة وكذلك اختالف الظروف البیئیة والقش والمواد الجافة التي تغطي سطح التربة التربة 

وحموضة التربة وتاكلھا وأحیاء التربة الصغیرة والكبیرة وجاھزیة العناصر الغذائیة بالنبات 
من فوق سطح أو العضویة وازالة المواد المیتة التربة  وتؤدي الحرائق الى زیادة حرارة سطح

اذ وللحرائق تأثیر سلبي على محتوى العناصر الغذائیة وتغیر في التركیب النباتي للمنطقة التربة 
یؤدي الى والحشائش والشجیرات فوق سطح التربة والمتمثلة باالعشاب أن حرق المادة العضویة 

فیما بعد عن طریق ع الفقد ولكنھ سریالرماد ذو المحتوى العالي من العناصر الغذائیة تكوین 
حسب شكل النمو وحجم النبات في مدى تحملھا للحرق وتتفاوت النباتات التعریة أو االنجراف 

جات حراریة تصل درجة مؤیة وھناك بذور تتحمل در 60- 45وتتراوح الدرجة الحراریة الممیتة 
ق تزید النباتات بصورة عامة فان الحرائو Erodium batrysدرجة مؤیة كما في بذور 100الى 

  الخشبیة وتقلل الحشائش.
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    Pasture Typesانواع المراعي 
  م المراعي الى:تقس

   Natural Pasturesالمراعي الطبیعیة -أ

وھي اراضي المراعي الطبیعیة : Open Rangesالمراعي الواسعة والمكشوفة -1وتشمل : 
ان الى احاطتھا باالسوار لغرض حمایتھا وقد یلجاء االنسالواسعة المتسعة جدا والمكشوفة 

  والتحكم بالري فیھا أو قد یتركھا لشئنھا عندما تتسع بدرجة كبیرة.

   Savana Ranges or Brush Ranges (المراعي الخشنة)مراعي االحراش -2            

والشجیرات الصغیرة وھي االراضي التي تغطیھا االعشاب واالحراش قصیرة النمو الخشنة 
  من نواتج تكسیر النباتات المتھشم.حصل الحیوانات على غذائھا من االعشاب أو وت

   Domisticated Pasturesالمراعي االلیفة أو االصطناعیة -ب

وھي المراعي التي یتدخل االنسان بزراعتھا ورعایتھا لغرض تغذیة الحیوانات الرعویة      
  علیھا.

  

   Wind Breaks and Shelter Beltsحواجز الریاح والمصدات النباتیة 

فقد في مقاومة التعریة الناجمة بفعل الریاح ان حواجز الریاح ومصدات الریاح لھا تأریخ قدیم 
الخلیجیة بعد تحطم الكتل الرملیة بزراعة االشجار لتقوم انتقال الرمال  م1850في بدأت الدنمارك 

كما كان االتحاد زراعیة واسعة وقد زرعت االشجار في مساحات وبعد فشل العملیات الزراعیة 
وأظھرت التجارب أن أكثر السفیتي سابقا یستعمل یستعمل مصدات الریاح والحواجز االخرى 

وقد ثقوب  %40-30ھي تلك المرشحات الحاویة على تأثیرا في عملیة صد الریاح الحواجز 
. ان االحزمة اء في تحریك الھو (غیر المثقبة)كانت ھذه المرشحات أفضل من الحواجز الكاملة 

وذات ارتفاعات قلیلة تكون أكثر أكثر تأثیرا في صد تزرع على مسافات طویلة النباتیة التي 
بعكس اتجاه ھبوب الریاح متكونة من صف واحد من االشجار وقد تكون مصدات الریاح الریاح 

فة بین ویجب ان تكون المساومتباعدة االشجار على صفوف كثیرة أو زراعة أنواع مختلفة من 
الدخول بین ھذه الصفوف لحراثة االرض وذلك كي تتمكن االالت من متر  6-3الصفوف 

  والقضاء على االدغال النامیة.

  مناطق الرعي والنبت في العراق 

Natural Vegetstion and Grazing in Iraq  

  Mesopotamian Plainأوال: سھل الرافدین 
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الجزء االكبر من المنطقة الوسطى والجنوبیة  حوض نھري دجلة والفراتیشكل سھل الرافدین 
ملیون 28حوالي القابلة للزراعة االروائیة في ھذه المنطقة وتبلغ مساحة االراضي في العراق 

وتنحصر مصادر ومتروكة ملیون دونم والباقي مھملة  16یستغل منھا في الوقت الحاضر دونم 
  في سھل وادي الرافدین بالمصادر التالیة:الرعي 

: وتضم االولى الكثیر من عي مخلفات المحاصیل الصیفیة والشتویة واالدغال المرافقةر-1
والصلیبیة ولعل أھم تلك العائالت البقولیة والنجیلیة ینتمي معظمھا الى االدغال الصالحة للرعي 

في أطوار عادة مستساغة اما النباتات النجیلیة فھي مجموعة النفل والكرط والحلبة البقولیات 
أما بالنسبة الى أدغال كلما تقدم نموھا.أقل وأستساغة ولكنھا تكون ذات قیمة غذائیة ھا االولى نمو

وكذلك أقل تنوع بالمقارنة مع فھي أقل كمیة كالرز والذرة الصفراء والقطن المحاصیل الصیفیة 
ات وھي نباتكالثیل والسفرندة والشویرب وتشمل النجیلیات المعمرة أدغال المحاصیل الشتویة 

السام بالنسبة  HCN الحتوائھا على حامض السامة  تكونقد علفیة جیدة ولو أن السفرندة 
تحتوي على بعض النباتات كالدنان وبعض المواقع الرطبة الرعویة في حقول الرز للحیوانات 

فال یوجد منھا سوى النفل جیدة أما البقولیات الصیفیة وھي أیضا نباتات علفیة والمران والسلھو 
كما ویوجد بكمیة قلیلة وھو من البراسیم الغیر حقیقیة  Lotus tuemifoliusیع االوراق رف

ولكنھ یساعد وھو قلیل االستساغة المتعمق الجذور  Prosopis tarctaینتشر بكثرة نبات الشوك 
  بناء التربة النھ بقولي.في تحسین 

  المائیة:الرعي في الحقول المبورة على ضفاف المجاري -2

ذات القیمة الغذائیة وبعض النباتات الشجیریة  1النباتات التي تم ذكرھا في الفقرة ھناك  وتنتشر
   .Capparis sppوالكبر  Tamarix pentadaleكالطرفا المحدودة 

من سھل الرافدین : وتنتشر في الجزء الجنوبي رعي النباتات المائیة وشبھ المائیة في االھوار-3
 Typhaوالتي تتكون أساسا من نبات البردي وشبھ المائیة  المائیةنجدھا تتمیز ببیئتھا 

angustata  وكذلك نبات القصبPhragmatis australis  وكذلك نباتات أخرى مثل السجل
Scrisus martimum  وكذلك المتاخHelocharis palustris  والتي تصلح جزئیا لرعي

كون النموات الحدیثة ھي وبالنظر لوخاصة الجاموس المنتشر ھناك الحیوانات الكبیرة 
االفرع الجدیدة ذات القیمة المستساغة فان النباتات الكبیرة غالبا ماتقطع أو تحرق لتشجیع نمو 

  الغذائیة واالستساغة العالیتین.

بانھا اذ تتمیز نباتات الوسط والجنوب في االراضي غیر المزروعة رعي النباتات الملحیة -4
وھي محدودة القیمة الغذائیة كنباتات ل والعاقول والطرطیع مثل الرغنباتات متحملة للملوحة 

  نظرا لمحتواھا العالي من الملوحة والذي یقلل من استساغتھا.علفیة 

   Sub Desertsثانیا: البوادي العراقیة
، وتقسم ملیون ھكتار 18من مساحة القطر أي حوالي  %42تشكل البوادي العراقیة حوالي 

  البوادي الى :

للصحراء السعودیة وحتى الخط : وھي امتداد  Southern Sub Desertالجنوبیة البادیة -1
ألف  176، وتبلغ مساحة ھذه البادیة عبر وادي الخیر باتجاه الحدود السعودیة المار من النجف 

تنتشر فیھا جنوبا اذ وھي تتشابھ مع الصحراء السعودیة والكویتیة كلما اتجھنا كیلومتر مربع 
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، اذ احیانا وتتمیز البادیة الجنوبیة بالجفاف متر  35التي قد یصل ارتفاعھا الى ة الكثبان الرملی
ملم  114باتجاه جنوب البادیة الى ملم في منطقة السلمان  71تتراوح كمیة االمطار الساقطة بین 

نبت تتمیز بقلة الفان البادیة الجنوبیة ونظرا لشدة الریاح وقلة الرطوبة باتجاه الشمال في الشبیجة 
  بصورة عامة.

وھي الجزء الشمالي من البادیة  : Northern Sub Desert البادیة الغربیة أو الشمالیة-2
ویتمیز ھذا السوریة حتى نھر الفرات التي تمثل االمتداد الطبیعي للصحراء االردنیة العراقیة 

لجزء االعظم ویغطى االتي تتخللھا الكثیر من المنخفضات والودیان الجزء بالسھول المنبسطة 
كیلومتر مربع  100000والصخور الناریة وتبلغ مساحتھا منھا بطبقات من الحجلر الجیري 

یعد من أوسع شمال الرطبة كما أن منخفض الكعرة ویعتبر وادي حران من أكبر ودیانھا 
ملم عند 91تتراوح من بسقوط كمیات من االمطار وتتمیز البادیة الغربیة المنخفضات فیھا 

أكثر طوال من فباالضافة الى أن موسم االمطار  ملم شماال في منطقة عانة  150الى النخیب 
  البادیة الجنوبیة اال أن انخفاض الحرارة شتاءا یؤخر نمو النبت الطبیعي الى اذار ونیسان.

بین نھري  بھا الجزء من البادیة الواقع ویقصد: Al-Gazeera Sub desertبادیة الجزیرة-3
وھي امتداد طبیعي بتداءا من الحدود السوریة في الغرب الى الحضر في الشمال ادجلة والفرات 

فتكثر فیھ أما القسم الغربي ومعظم وسط الجزیرة وجنوبھا اراضي مستویة للجزیرة السوریة 
التي تتجمع فیھا السیول والعیون المالحة والضحلة والمستنقعات كما تكثر فیھ المنخفضات التالل 

وتتمیز المناطق الجنوبیة ملم سنوي  250-150المطار الساقطة في ھذه البادیة وتتراوح كمیة ا
أما االقسام الشمالیة من بادیة الجزیرة العمق وھي كلسیة قلیلة من البادیة بتربتھا الرمادیة 

لوقوعھا تحت كمیات الترب الرمادیة وھي أحسن حاال من فتسودھا الترب الحمراء القاعدیة 
  أمطار أكر.

     Vegetation in Iraqi Sub Desertsلبوادي العراقیةنبت ا

بیئة وسطیة بین مراعي االعشاب تعد البوادي العراقیة من وجھة نظر علماء البیئة النباتیة 
المجاورة  Tru Desertوالمراعي الصحراویة الحقیقیة  Dry Steppأو السھول الجافة القصیرة 

ومن ابرز الدراسات والبحوث التي تمت على نبت الموجودة في الصحراء السعودیة والكویتیة 
والذي قبل حوالي نصف قرن  تلك التي قام بھا معھد البحوث والموارد الطبیعیةالبوادي العراقیة 

  وادي الى الطرز النباتیة التالیة:من خاللھ یمكن تصنیف نبت الب

سم المطري الموالحجم متأقلمة مع ظروف عشبیة صغیرة نباتات  : Annualsالحولیات-1
مع وتكوین البذور وانفراطھا حیاتھا دورة وتنتھي مع بدایة موسم االمطار البسیط اذ یبدأ نموھا 
تختلف في أجناس نباتیة كثیرة تنتمي حولیات البوادي الى  .وشحة الرطوبةانتھاء موسم االمطار 

والحلبة  Medicago spp الكرط دیة باختالف الظروف البیئیة مثلتوزیعھا على مناطق البا
Trigonella spp  والشعیرةHordium spp  والسنیسلةBromus spp والزبادPlantago 

sppوالبختري Erodium spp.   

تحت التي تبقى براعمھا مستدیمة المعمرة وھي تلك النباتات العشبیة : Perennialsالمعمرات -2
وھو ھما نباتي الكبا یة الجزیرة وبادوأكثر ھذه النباتات انتشارا في البادیة الغربیة سطح التربة 

 Carex stenophyllaونبات النمیص  Poa sinaica و   Poa bulbosaبنوعین 
وتبدأ النمو عند في البادیة الجنوبیة بصورة أكبر  Stipagrostis plumosaنبات النصي ینتشرو

ر تحمال كما أنھا أكثلتوفر رعي في وقت یندر فیھ العلف االخضر سقوط االمطار في الخریف 
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. وكذلك فھي تلعب دورا في براعمھا تحت سطح التربة وقصیر الموسم نموھا -1:للرعي بسبب 
  بسبب جذورھا مما تقلل من انجراف التربة.في تماسك التربة بالنظر لقابلیتھا صیانة التربة 

وھي نباتات ذات سیقان :  Shrubs and Semi Shrubs واشباه الشجیرات الشجیرات-3
ومعظم الشجیرات في البادیة العراقیة سم  70-30وارتفاعھا وصغیرة الحجم رة التفرع كثیخشبیة 

  :تنتمي الى العوائل التالیة 

وتتمیز شجیرات الرمث وارغل وتشمل : Chenopodaiceaeأو الحماضیة  العائلة الرمرامیة-أ
في المواقع الملحیة لھذا فھي أكثر انتشارا وباالخص الرغل بتحملھا للملوحة نباتات ھذه العائلة 

  ویتركز نموھا في الصیف وتزھر في الخریف.

 Artimisia herba-alba: ومنھا شجیرات الشیح  Compositaeaالعائلة المركبة -ب
  ز نموھا شتاءا وربیعا وتزھر صیفا.ویترك Achilia phragrentismوالكیصوم 

  ن الناحیة العلفیةفي البوادي العراقیة اال ان أھمھا مرغم تعدد انواع الشجیرات 

ویصل وینتج علف مستساغ ینتشر في البادیة الجنوبیة :  Rhanterium epapposumالعرفج-1
  وبدایة الربیع وحتى الخریف.وخاصة في الفترة من نھایة الشتاء  طن/ھكتار 3انتاجھ الى 

وأھم الشجیرات انتشارا في البوادي وھو من أكثر : Haloxylon salicarnicumالرمث -2
ولوال واالغنام ویتحمل الرعي بدرجة كبیرة والماعز الحمل حیوانات وھو جید لرعي لعراقیة ا

  قدرتھ على اعادة النمو من خالل السیقان النقرض تماما من البادیة.

وبادیة من أكثر الشجیرات العلفیة أھمیة في البادیة الغربیة : Artimisia herba-albaالشیح -3
أو في اواسط نموه وھو مستساغ وخاصة لالغنام  في البادیة الغربیة وھو شائع الوجودالجزیرة 

توجد انواع كثیرة ولكن بكمیة اضافة الى االشجار السابقة . وانخفاض رائحتھ النفاذةعند ازھاره 
 Haloxylon كالغضا محدودة االستساغةكالرغل وأخرى قیمة جیدة ولو أنھا ذات قلیلة 

ammodendron   والجعدةTeucrium polium.  

  العراقیةفي البوادي  تنظیم الرعي
  تدھور نبت البوادي العراقیة الى: یرجع 

اعي على امداد یقصد بھ الرعي باعداد تفوق طاقة المر :Hard Grazingالرعي الجائر -1
وتدھور قوة النباتات المستساغة قدرة النباتات على النمو مما یؤدي الى اضعاف الحیوان بالعلف 

  وعلى دروب الرحیل.الحال بالقرب من مصادر المیاه كما ھو ان ینعدم وجودھا  تدریجیا الى

مثل أكثر من غیرھا :ویقع الضرر في ھذه الحالة على االنواع قویة النمو اقتالع الشجیرات -2
  نبات الغضا.

  أي الرعي قبل بلوغ النبت المرحلة المناسبة للرعي. :Early Grazingالرعي المبكر-3

  نبت المرعى: كیفیة تحسین

وصیانتھا ویمكن بھدف تطویر نبت البوادي من المقترحات التي قدمھا المختصون ھناك الكثیر 
  تلخیصھا بما یلي:
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للنباتات الستعادة قدرتھا العطاء فرصة أي حمایة أقسام المراعي الطبیعیة  الحمایة من الرعي:-1
بصورة دوریة أن تتم ھذه الحمایة وعلى المرعى من العلف انتاج وبالتالي زیادة على التكاثر 

  وعلى مساحات كبیرة نسبیا.

عن طریق حفر االبار الجدیدة في اراضي المراعي الطبیعیة توفیر المیاه بصورة منتظمة -2
  وحجزھا باقامة السدود.میاه السیول واستغالل واحیاء القدیمة 

الجفاف حیوانات  في أاشھر للالجاف المركز لتوفیر العلف مخازن لالعالف االحتیاطیة اقامة -3
  وھي فترة حلول الوالدات. (من تشرین الثاني الى منتصف شباط)وخاصة في الفترة الحرجة 

وان التركیز على عدم امتداد الزراعة الدیمیة في شمال القطر الى مناطق الرعي في الجزیرة -4
 300- 250المطري الخط والمراعي الطبیعیة ھو یكون الحد االدنى الفاصل بین الزراعة الدیمیة 

  .ملم سنوي

من كل عام والى الى منتصف كانون الثاني تأجیل الرعي في المناطق الصحراویة الجنوبیة -5
  منتصف شباط في المناطق الغربیة.

الشدید سنین الجفاف الرعي في للرعي وعدم وتطبیق دورات والكیفي المبكر منع الرعي -6
  لتأمین استمرار النبت الطبیعي.

في الجائر وذلك لتجنب الرعي على مناطق المراعي الطبیعیة في توزیع الحیوانات تحكم ال-7
وكذلك عن طریق غلق مصادر المیاه (االبار)مؤقتا فیھا عن طریق ویتم التحكم المناطق بعض 

  االضافي وغیر ذلك.أو محطات العلف البیطریة الرعایة 

  انتاجیتھا  معمناطق الرعي استغالال یتناسب ضرورة استغالل -8

  .في البوادي للحد من اقتالع الشجیرات مصادر للوقود للرعاة الرحل توفیر -9

حتى للصحاري والبوادي زراعة حزام من الشعیر االروائي المبكر في المناطق المتاخمة -10
ویوفر العلف في فترة الى المراعي الطبیعیة في الشتاء مما یؤخر رحیلھا تتعلف علیھ الحیوانات 

  وھي فترة الوالدات. حرجة

مثل :الشعیر+البقولیاتالحولیة في المنطقة االروائیة االھنمام بزراعة محاصیل الدریس -11
كالذرة الصفراء والحشیش السوداني والكشون ومحاصیل السابلج والعلف االخضر كالھرطمان 

  لتوفیر اعالف خشنة لمواسم الجفاف.

      Northern Region ثالثا: المنطقة الشمالیة
وسیتم شرح مناطق الرعي ذكرنا سابقا مناطق الرعي في سھل الرافدین والبوادي العراقیة  

المراعي في الشمال الى منطقتین رئیسیتین من المراعي  لقطر اذ یمكن تقسیمالمھمة في شمال ا
  والتضاریس االرضیة وھما:لكمیات االمطار الساقطة تبعا 

الواقعة ضمن المراعي الجافة وتضم اراضي سنوي:  ملم 500-250مراعي الحزام المطري -1
الى شمالیة من بدایة المرتفعات الوھي الجزء الممتد الجبلیة الدیمیة وسفوح المنطقة السھول 

مارا بحدود ھضبة الجزیرة الحدود السوریة غربا باتجاه وعبر خط یمتد سلسلة جبال حمرین 
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استعمال حزام الزراعة الجافة أو منطقة ویفضل المنطقة الدیمیة وھذه المنطقة تعرف محلیا باسم 
  كبدیل لھذه التسمیة.الحبوب الجافة 

التي تحصل على الشرقیة والشمالیة الغربیة  مع الحدود الشمالیةمراعي المنطقة الجبلیة: وتمتد -2
وعدم وجود مراعي وبسبب وعورة ھذه المنطقة سنوي ملم 500االمطار تزید عن كمیات من 
  راعة الحبوب فیھا محدودة.زمستویة فان 

  

   ملم 500- 250مراعي حزام الزراعة الجافة أو الحزام المطري-1

Dry Farming Belt                     

وسفوح المنطقة الجبلیة من  ضمن السھول العلیایقع الجزء االعظم من حزام الزراعة الجافة 
من مساحة القطر أي  %9لمنطقة مساحة ھذه اوكركوك وتقدر وأربیل والسلیمانیة مناطق دھوك 

أو والباقي مھملة ملیون دونم  12الجافة حوالي ، ویدخل منھا في الزراعة دونم ملیون  16حوالي 
تنتمي الترب في المنطقة الى مجموعة الترب البنیة أراضي مراعي جافة.ممكن اعتبارھا 

Brown Soil  من منطقة ء الجنوبیة وقلیة التفاعل أما االجزا )%2-1(وقلة المادة العضویة
وأقل صالحیة للزراعة واحتواءا على المادة العضویة وھي أقل عمقا فتربتھا حمراء بنیة الجزیرة 

فھو مائل للبرودة أما مناخ المنطقة وجمیع ھذه الترب غنیة بالبوتاسیوم ولكنھا فقیرة بالفسفور 
 3ل شھر كانون الثاني خالوتبلغ درجة الحرارة الصغرى الغربیة وخاصة االجزاء الشمالیة 

درجة مؤیة في معظم المنطقة  3-0وتتراوح بین  في شمال الجزیرة (تلعفر وسنجار)درجة مؤیة 
أو مناخ البحر االبیض للمناخ شبھ االستوائي المالئمة بالنسبة لنجاح االنواع وھي درجة منخفضة 

ھو تباین كمیات السائد ولكن الطابع ملم سنوي  500- 250معظم مجال الحبوب یستقبل  .المتوسط
كما یقل التباین  %30-29اذ تبلغ معدالت االختالف بصورة ملحوظة بین سنة واخرى االمطار 

  یظھر اختالفا بین سنة واخرى.كما أن توزیع االمطار كلما اتجھنا شماال 

  النبت الطبیعي في حزام الزراعة الجافة 
القصیرة واالعشاب التي تتمیز بالشجیرات ة یمكن اعتبار النبت الطبیعي في حزام الزراعة الجاف

كلما اتجھنا شماال بتزاید االمطار متباینة كما أن درجة نموه تتزاید النامیة بصورة القصیرة 
االراضي في الجافة الى تدمیر الجزء االعظم من وقد سبب التوسع في الزراعة والشمال الشرقي 

التي الیمكن حراثتھا ممثلة في المواقع اثرة صغیرة متنمساحات بحیث لم یبقى سوى ھذا الحزام 
اعتمادا ویختلف نبت ھذه المساحات  غیر ذلكأو كثرة الصخور وكزیادة االنحدار السباب طبیعیة 

مثل: الكبا والنجیلیات القصیرة المعمرة تنتشر االعشاب المناطق الجافة على كمیة االمطار ففي 
Poa bulbosa  والنمیصCarex stenophylla رد نیسان ووRanunculus asciaticus 

مثل الشیح والرمث والكیصوم القصیرة وبعض الشجیرات االعشاب الحولیة القصیرة وكثیر من 
وخاصة الجبلیة فتنتشر النجیلیات المعمرة أما المناطق الرطبة  Alhagi marourumوالعاقول 

من النجیلیات والعشبیات تنتشر كثیر وفي معظم مراعي السھوب والكفاف والعران مثل االذینة 
و   Hordiumوجنس  Asragalusالجناس عدیدة أھمھا وغیر البقولیة الحولیة البقولیة 

Plantago   وLotus   وMedicago    وErodium   و Trigonella  وStipa  وھي جمیعا
و تنمكأدغال كما تنتشر أنواع مختلفة ضمنھا ومستساغة بدرجات متفاوتة نباتات صالحة للرعي 



 

 

  
  
 

 قسم المحاصیل الحقلیة                        
 / جامعة تكریت كلیة الزراعة(محاضرات ادارة المراعي الطبیعیة) أ.م.د.داود سلمان مدب

رعي وخصوصا بعد اذ تشكل مصدر من مصادر الأو على حواف الحقول مع محاصیل البقول 
  الحصاد.

  مصادر الرعي في حزام الزراعة الجافة
  وتشمل مایلي:

وتشمل المناطق المتوجة التي لم تحرث السباب طبیعیة الرعي في بقایا مراعي السھوب -1
في اواخر للرعي خصوصا النباتات الصالحة بعض تنمو بھا وغیرھا التي والصخریة واالخادید 

  الشتاء والربیع 

من اوائل ویستمر ذلك وخاصة الحنطة والشعیر على مخلفات المحاصیل الحقلیة الرعي -2
  الصیف حتى بدایة الشتاء 

  خالل الشتاء والربیع الرعي في االراضي المبورة  -3

لتغذیة الخیول الف الناتجة وعادة تخصص االععلى محاصیل العلف االروائیة التغذیة -4
  المرتبطة بالتجمعات المدنیة وحیوانات الحلیب 

وتتم عادة لتسمین الشعیر وكسبة القطن وغیرھا) المركزة(التغذیة على القش واالعالف -5
  في الشتاء والربیع.االغنام 

  

   Mountains Pastures  المراعي الجبلیة-2

  :وتضم منطقتین

متر فوق مستوى سطح 1500-800متدة على ارتفاع یتراوح بین مراعي حزام الغابات الم- 1 
  .Forst Pasturesأو مایطلق علیھا بمراعي الغابات  )Above Sea Level(البحر

فوق مستوى سطح م  1700أكثر من التي ترتفع  المراعي االلبیة في قمم المراعي الجبلیة-2
-1700المنطقة الجبلیة عادة بین وتتراوح االمطار في   Tree Lineوفوق خط االشجار البحر 
مغطاة كما تبقى بعض الجبال المرتفعة المنطقة السفلى وشتائھا أكثر برودة من ملم سنوي  1300

من باقي أوفر انتاجا للعلف نسبیا والمراعي الجبلیة نتیجة العتدال الصیف لفترة طویلة بالثلوج 
حزام مناطق وھناك ھجرة من الحاجة خاصة في سنین لذلك تمثل ملجاء للحیوانات مناطق القطر 

أصحاب القطعان بمدى استقرار ویرتبط نمط ھذه الھجرة الى المراعي الجبلیة الحبوب 
في الماطق الي عشبیا خصوصا وتضم مراعي الغابات كساءا في المنطقة والظروف االجتماعیة 

وصا عند الرعي خصنتیجة لقطع االشجار في الصناعة وعدم السماح لبادراتھا من النمو خلت 
والكبا   Hordium bulbosumالشعیر البصلي في ھذه المنطقة:ومن النباتا المنتشرة بالماعز 

Poa bulbosa  والكطبOnobrychic spp   واالصخبرCymbopogon spp   ومثال علیھ
Cymbopogon schonenathus  وكذلكChrysopogon           .  باالضافة الى الكثیر من

في مراعي التي توجد في حزام الزراعة الجافة أما االخرى النجیلیات العشبیة والبقولیات 
في  واالبیض وتوت االرض كالبرسیم االحمر فیكثر وجود البرسیم المرتفعة المناطق الجبلیة 
 Orchardمختلطا مع حشیشة   Creeping Alfalfaكما ینمو الجت الزاحف المناطق الرطبة 
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grass )Cocks foot (م العلمي لھ واالسDactylius glomerata  النجیلیات ، كما تنتشر
نقص العلف في فان المنطقة تعاني من في اواخر الربیع والصیف ومع وفرة العلف المعمرة 

من الى تخزین الدریس وھذا یدفع بعض أصحاب الحیوانات مختلفة الربیع والشتاء بصورة 
فان وباالضافة الى ذلك الى موسم الجفاف لحفظھا البلوط أو قطع أغصان المراعي الدائمیة 
التجمعات  خصوصا في المناطق القریبة من الجبلیة تعاني من الرعي الجائر مراعي المنطقة 

مما تفتقر الى المیاه أن أقسام كثیرة من أراضي المراعي ، كما ودرووب ھجرة القطعان السكنیة 
یة مصادر العلف في الحزام الجبلي وتعتمد تنموخاصة في الصیف یجعل استغاللھا غیر ممكن 

السائدة في كل منطقة وخفض الحمولة الحیوانیة ومیعاد االھتمام بتحدید طرز المراعي -1 على:
   .االستغالل فیما یتناسب

  تنمیة مصادر المیاه في المنطقة عن طریق انشاء السدود الصغیرة في المواقع المختلفة.-2

  المستنبطة.زراعة محاصیل الدریس في االراضي -3

والقالرس البصلي  Agropyron sppزراعة االنواع العلفیة المعمرة مثل حشائش الحنطة -4
الذي یعتمد وغیرھا في المواقع ذات التربة الخصبة الطالة موسم الرعي  Cocks footوحشیشة 

  أساسا على النباتات الحولیة في الظروف الحالیة.

    Forest Rangesمراعي أراضي الغابات-3
والتي تنمو بھا الحشائش واالعشاب بین  وھي المراعي المغطاة بالغابات أو االشجارالمتخشبة

اذ ترعى الحیوانات النبت النامي بین من أراضي الغابات أو في المناطق المكشوفة االشجار 
والتي تنمو في المناطق ذات االمطار القلیلة غیر الكثیفة وفي المناطق المفتوحة االشجار 

  ویالحظ ھذا النوع من المراعي في حزام أشجار البلوط في شمال العراق.دلة والمعت

 Stump or Cutoverمراعي الغابات المقطوعة -4
Ranges   

على وما زال بھا من النمو االخضر واالقتصادیة وھي االراضي التي قطعت أشجارھا الخشبیة 
ن مصدر الرعي سالنبت النامي یكووفي ھذا النوع من المراعي بعد القطع االجزاء المتبقیة 

  .(النموات الخضراء على جذوع االشجار)

     Tame or Artificial Pastures أو االصطناعیة  المراعي االلیفة

والتي تصلح  (زراعة النباتات الرعویة المستأنسة)وھي المراعي التي تدخل االنسان في زراعتھا 
اذ تزرع نباتات علفیة ضي ذات الترب الجیدة عادة االراوتخصص للمراعي االلیفة أساسا للرعي 

مع توفر الرعایة أو بقولیة أو خلیط منھا وھي اما نباتات نجیلیة  Forage Cropsمناسبة 
والتسمید مما یضمن زیادة حاصل والري عند قلة االمطار مثل اعداد االرض الزراعیة المناسبة 

  .العلف

  وھي:وھناك عدة أشكال للمراعي االلیفة 
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: وھي المراعي التي تزرع بالنباتات الرعویة  Permanent Pastures راعي المستدیمةالم-1
، وویتألف التي تعید نموھا ذاتیا من خالل البذار سنة بعد أخرى  المعمرة او الحولیة ذاتیة البذار

وتبقى دون حراثة أو ترعى سنة بعد أخرى النجیلیات والبقولیات الرعویة التي نبتھا أساسا من 
  سنوات أو أكثر. 10لالرض لمدة مة خد

   Rotational Pastures  المراعي الدوریة -2

وممكن أن تدخل في أو ذاتیة البذار وھي المراعي المزروعة بالبقولیات والنجیلیات المعمرة 
وعادة بالنباتات العلفیة االرض مزروعة تبقى بھا طول الفترة التي منتظمة حسب دورة زراعیة 

  سنوات. 5-2الفترة  طول ھذهیتراوح 

   Temporary Pasturesأو المؤقتة المراعي الحولیة -3

وتزرع فقط واحیانا لعدة شھور وھي تلك المراعي التي تزرع لتبقى في االرض لمدة سنة واحدة 
في االوقات أو الفترات الحرجة فقد یكون الغرض توفیر االعالف الخضراء الغراض عدیدة 

یقصد دورة زراعیة وقد تزرع ضمن احتیاجات الحیوانات الیلبي ف التي یكون انتاجھا من العل
  بھا زیادة خصوبة التربة.

   Supplementary Pasturesالمراعي االضافیة -4

كدعم وھي تلك المراعي التي تستخدم في فترة قصیرة قد التتعدى الشھر الى الثالثة أشھر 
وقد تكون حولیة أو عي الطبیعیة في المراعي المستدیمة سأو المرالمصدر العلف الرئیسي 

بعد قطع التي تظھر والنموات الجدیدة ومخلفات الحصاد المحاصیل  أو تمثل بقایامستدیمة 
  محاصیل الدریس او السایلج.

  الرعي وتأثیراتھ المختلفة
فھو یعني ازالة بعض أو كل االجزاء الخضریة  :التأثیر على انتاجیة النباتات العلفیة- أ

ازالة كل أو جزء من النسیج القائم بعملیة التمثیل ناه من الناحیة الفسیلوجیة ومعمن النبات 
 ،ویمكن القول أن نباتات المراعينتائج ھذه العملیة وحرمان النبات ولو لفترة مؤقتة من الضوئي 

ولكن بدرجات متفاوتة تبعا لعوامل متعددة یمكن لھا القدرة على تحمل االثار الضارة للرعي 
  ما یلي:سایجازھا ب

  حجم الجزء الخضري المزال بالنسبة الى باقي الجزء الخضري.-1

  توفر االغذیة المخزنة في أجزاء النبات المتبقیة-2

  قدرة االوراق أو السیقان على النمو بعد رعي أو قطع اجزاء منھا-3

  وجود براعم نشطة قادرة على النمو-4

  الظروف البیئیة بعد الرعي-5

، اذ تختلف النجیلیات عن العشبیات مباشرة بطبیعة نمو النبات ھا عالقة ل 4و 3و2ان العوامل 
  بنقطتین مھمتین:والشجیرات 
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التي یتكون منھا وقواعد السالمیات  الورقةنصل مناطق مرستیمیة نشطة في قاعدة وجود - 1 
من أي جزء وعلیھ فان ازالة یملك خاصیة النمو الذاتي أن كل جزء من الساق ومعنى ذلك الساق 

بسبب بل تستطیل مرة أخرى عن النمو ھذه االجزاء طرف الساق أو الورقة الیعني توقف 
  المرستیمات القاعدیة.

من سطح التربة ستنمو وتعطي أشطاء على عقد الساق القریبة وجود براعم قاعدیة نشطة -2
  د على ازالة البرعم الطرفي للساق.دون االعتما Tillersجانبیة 

مقارنة تكون أثر تأثرا بالرعي فالتي تستطیل بسرعة في مدى تأثرھا بالرعي تتفاوت النجیلیات 
كما تتباین النجیلیات في أشكالھا فمنھا مالھ رایزومات التزھیر.التستطیل اال عند باالخرى التي 

الذي یشبھ البصل الى والشعیر البصلي كالسفرندة یخزن فیھا الغذاء أو أبصال أو مدادات قصیرة 
  .لشكلفي احد ما 

  :فھي العشبیات عریضة االوراق والشجیرات أما الخصائص والممیزات التي تمتلكھا

فعندھا اال بعد ازالة البرعم الطرفي وجود برعم طرفي نشط ساما البراعم الجانبیة فال تنشط -1
تحتاج الى غذاء ولكن ھذه الفروع ، أي أن رعیھا یؤدي الى كثرة التفرعات جانبیة تعطي فروعا 

وبمعنى اخر سان الرعي المبكر في بدایة موسم بعد الرعي المتبقیة ن في أجزاء النبات مخزو
(الن البراعم الجانبیة سیكون نموھا ضعیف لقلة الغذاء ضعف نمو النبات النمو یؤدي الى 

  المخزون).

یعني توقف وعلیھ فان قطع أي جزء من الورقة وجود الخالیا المرستیمیة عند حواف الورقة -2
ازالة االوراق أو أجزاء منھا أشد ولذلك فان  (بسبب ازالة المرستیم النشط)الجزء عن النمو  ھذا

  ات ذوات الفلقتین مقارنة بالعائلة النجیلیة (ذوات الفلقة الواحدة).نباتعلى خطورة 

ھا من العلف والذي یؤثر على كمیة ماینتج منیتأثر نموھا بالرعي یمكن القول أن كافة النباتات 
من النبات اذا ترك وان أكبر كمیة من العلف أو النمو نحصل علیھا الرعي في المرة الالحقة،  عند

مجموع مایؤخذ منھ من العلف أثناء نموه فان أما اذا رعي النبات الى مرحلة النضج بدون رعي 
  من العلف الناتج عند عدم الرعي.أقل بكثیر یكون 

  ر الرعي على نمو الجذوریأثت-ب

أي أن من االجزاء الخضریة ینقل الیھ بقدر مایتوفر لھ من غذاء  المجموع الجذريیرتبط نمو 
بالمجموع الخضري بالرعي مقارنة بدرجة أكبر ، وتتأثر الجذور التأثیر مباشر بین االثنین 

لتكوین أجزاء من غذاء فیدفع كل ما بقي بعد الرعي یحاول البقاء والسبب یعود الى أن النبات 
من غذاء وھذا بالطبع كل مافي الجذور قد یسحب ، بل الجذورلى حساب تكوین عخضریة جدیدة 

بالماء ھو الذي یمد النبات وطالما أن المجموع الجذري سیقلل من طاقة الجذور على النمو 
قلة النمو بالرعي یؤدي مباشرة الى فان ضعف نمو الجذور الالزمة للنمو والعناصر المعدنیة 

، أي أن النبات في الجذور العادة النمو في المرة الالحقة یعاد تخزینھ قلة ماوبالتالي الخضري 
  .یدخل في حلقة مفرغة یتناوب فیھا تأثیر المجموع الخضري على الجذري والعكس

  تأثیر الرعي على التربة-ج

  :یؤثر الرعي على التربة من خالل نقطتین 
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طح التربة مسببا اندماج الطبقة المیكانیكي الناتج من ضغط أقدام الحیوان على سالتأثیر -1
وبالتالي قلة نمو للمیاه وضعف تشرب التربة وھذا یؤدي الى ضعف نمو الجذور السطحیة 
ویعتمد مدى دك اذ تخلو من النبت ویتضح ذلك في ممرات الحیوانات ودروب سیره النباتات 

لة الرطبة أكثر عرضة كما أن الترب الثقیونوع ووزن الحیوان على قوام التربة ورطوبتھا التربة 
  .لالندماج

وكما ھو معروف فان التربة بسبب اندماج ناتج من ضعف نمو الجذور المباشر غیر التأثیر -2
وتحسین قدرتھا وزیادة المادة العضویة یؤدي الى تحسین بنائھا ات في التربة انتشار جذور النبات
  االثر الضار للرعي. یؤدي الى زیادةوعلیھ فان ضعف نمو الجذور على تشرب المیاه 

  التأثیر على تكاثر النباتات-د

فقسم منھا یتكاثر بالبذور من سنة الخرى تعتمد نباتات المراعي على نفسھا في البقاء في المرعى 
  ھي:ات وقسم یتكاثر باالجزاء الخضریة ، ومن مساويء التكاثر بالبذور كالحولی

  مراحل االخیرة من النمو.عند الاذا كانت الظروف قاسیة  بذورقد التتكون -1

تكون عرضة تعطي بادرات صغیرة عند انباتھا ذات بذور صغیرة معظم النباتات البریة -2
وتكون في صراع من أجل البقاء. ورغم ھذه أو الحیوانات من قبل الطیور للتدمیر والقلع 

مراعي وحتى في الحتى في الظروف الصعبة بدرجة كبیرة اال أن الحولیات تنتشر المساويء 
وكذلك وجود ظاھرة تكونھا للبذور التي منھا االعداد الكبیرة لعدة أسباب السیئة ساالستغالل وذلك 

.وتتأثر كمیة وتحافظ على نوعھا من الفناء تنبت على دفعات والتي تجعلھا  Dormancyالسبات 
  بمایلي: البذور المنتجة

  ر المنتجة :فالرعي عند تكون االزھار یقلل كمیة البذووقت الرعي -1

  المتكونة فالرعي الجائر یقلل كمیة االنتاج من البذوردرجة الرعي : -2

كأن تكون تیجان االشجار الحاملة للبراعم تتكاثر االجزاء المعمرة عن طریق االجزاء الخضریة 
: بأنھا جزء الساق وتعرف منطقة التاج المدادة والكورمات واالبصال والرایزومات والسیقان 

  الحاوي على البراعم القاعدیة.سطح التربة  القریب من

    Botanical Composition تأثیر الرعي على التركیب النباتي-ھا

في موقع ما من التركیب النباتي للكساء ھو تعبیر عن االنواع النباتیة ونسبة كل منھا في الكساء 
اعل الظروف المناخیة بتفففي غیاب الرعي فان التركیب النباتي للكساء یتحدد  أراضي المراعي.

تدریجیا اذ تختفي أنواع لتحل محلھا أنواع أخرى أكثر بحیث أنھ الیظل ثابتا بل یتغیر مع التربة 
، وھذا مع الظروف البیئیة السائدة أن یصل الكساء الى تركیب متزن مالئمة لظروف الموقع الى 

أي الكساء الذي  Climax Vegetationالذروة القمة أو الكساء المتزن ھو مایعرف باسم كساء 
أنواع نباتیة محل أخرى وصوال ، وتعرف عملیة تعاقب بفعل الظروف المتغیرة بلغ أوج تطوره 

. یؤثر الرعي باعتباره عامل بیئي  Plant Succession الى ھذا الكساء باسم التعاقب النباتي
فق نموھا الحرج مع  یتواعلى توازن االنواع النباتیة من خالل اضعاف النباتات التي خارجي 

وتضررھا وعادة تكون ھذه من االنواع المستساغة نقص نسبتھا في الكساء الرعي وبالتالي 
وان ضعف ھذا النوع من النباتات یجعل الفرصة  Decreasersویطلق علیھا بالمتناقصات 

الرعي واستمرار  Increasesrsوتسمى بالمتزایدات االقل استساغة لنمو االنواع االخرى مواتیة 
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تعد وتظھر نباتات جدیدة غیر مستساغة قد یقضي على النباتات المستساغة الجائر سنة بعد أخرى 
النھا لم تكن لتوجد لوال حالة التردي التي تعرض لھا  Invadersتسمى دخیلة على الكساء 

  الكساء.

تختلف في فالحیوانات الراعي نوع الحیوان  علىلدرجة كبیرة یتوقف حدوث التغییرات السابقة 
والنجیلیات الصغیرة االوراق فاالغنام تفضل رعي العشبیات العریضة   Preferanceمفاضلتھا 

أما الماعز فتفضل قضم أكثر من غیرھا  بینما تفضل االبقار رعي النجیلیات المخصلة (القائمة)
سبتھ أقل یكون أكثر تأثرا ونمن قبل الحیوان فان النوع المفضل ، وفي كل حالة فروع الشجیرات 

  من االنواع االخرى التي ترعى بدرجة أقل.

 المراعي نباتات لنمو االستغالل االقتصادي
Economic Exploitation of Growth  

Range Plants   
أي استغالل النبات لقدراتھ یؤثر االستغالل االقتصادي للنبات على حیاة النبات االقتصادیة (

في توزیع المواد الغذائیة المتكونة ي یسیر علیھ النبات على وجھ الخصوص بالنظام الذ الذاتیة)
  ھذه المواد الغذائیة یمكن أن تنتقل على الوجھ التالي:في االوراق ، اذ أن 

  كاالوراق والسیقان والجذور في تكوین أعضاء خضریة جدیدة -1

كذلك في و للنبات یخزنھ في السیقان والجذور (بالنسبة للنباتات المعمرة)كرصید احتیاطي -2
  االبصال والكورمات والدرنات بالنسبة للنباتات العشبیة

  في تكوین الثمار.-3

أساس لكل نبات نظامھ االقتصادي الخاص بھ فنالحظ أن النباتات الحولیة یعتمد نظامھا على 
اما النباتات  لتكوین البذور،كھدف تكوین الغذاء تخزین أو فترة النمو القصیرة في استغالل 
اذ یعتمد في أجزائھا المختلفة یكون ذا أھمیة كبیرة في حیاتھا تخزین المواد الغذائیة ان فالمعمرة 

الشدیدة أي البرودة (بسبب انخفاض درجات الحرارة خالل فترة توقف النموعلیھا بقاؤھا حیة 
(اذ واستأناف النمو سمرة ثانیة في الفصل المناسب  الجفاف في موسم النمو)وبسبب اشتداد 

اذ یكون النمو  Sigmoid Curveأو ما نسمیھ بمنحنى سكموید  Sن النمو على شكل نالحظ أ
تبعا لمدى ویظل كذلك للفترة المشار الیھا لفترة محددة بصورة ملحوظة في البدایة ثم ینشط بطيء 

بصورة براعم كان ذلك بصورة بذرة أو (سواء مالئمة ظروف النمو س، ویبدأ النبات الساكن 
في النمو معتمدا على  كالرایزومات واالبصال والسیقان الخشبیة)جزاء المعمرة موجودة على اال

تقوم بتصنیع وھذه بدورھا السیقان واالوراق الجدیدة اذ یكون منھا ما لدیھ من غذاء مخزون 
یكون الرعي لھ والنبات في ھذه الفترة أي فترة النمو البطيء لتكوین أعضاء أخرى جدیدة الغذاء 
في البذرة كل العناصر الغذائیة الموجودة اذا كان قد بداء من بذرة فانھ قد استنفد  النھجدا ضار 

كل المكونات الغذائیة في الجزء الخضري قد استنفد من برعم خضري فانھ واذا طان قد بداء 
  وبالتالي فان اعادة النمو تعد أمرا صعبا للغایة.الموجود علیھ ھذا البرعم 
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على الیؤثر على قدرة النبات فان ازالة أي جزء من النبات سریع أما في مرحلة النمو ال
ومظم  قي جزء منھ قادر على انتاج وتكوین قدر كافي من الغذاء.طالما باالستمراریة بالنمو 

جدیدة أوراق أفرع ویستخدم أو یذھب لتكوین في مرحلة النمو السریع  الغذاء الذي یكونھ النبات
في نھایة اال النمو الخضري عدم استعمالھ في لغذاء أو بمعنى اخر اوالیبداء النبات في تخزین 

المواد الغذائیة تحتوي على أكبر قدر من أن النباتات الحولیة لذلك نرى فترة النمو السریع 
نجد ، وفي النباتات المعمرة استعدادا لتكوین البذور فترة التزھیر أو أثناء قرب أو قبیل المخزنة 

وھذا الغذاء المخزن موسم النمو في االجزاء المستدیمة في أواخر بتخزین الغذاء تبداء أن النباتات 
مقاومة اشتداد الجفاف في فصل البرودة وكذلك من مقاومة ظروف اشتداد یمكن النبات ھو الذي 
  الجفاف.

أكبر من ناحیة االستدامة والبقاء في المرعى یتضح ان ضرر الرعي مما ذكر سابقا 
Persistance وخاصة في المرحلة االخیرة وعند مرحلة االزھار لفترة االولى من النمو في ا

، كما یؤدي الى قلة الغذاء التي یعتمد علیھا بقاء الحولیات تكوین البذور النھ یؤدي الى قلة 
أو بعد تكوین أما الرعي خالل فترة النمو السریع  النبات المعمر.المخزون الذي یعتمد علیھ 

كما قد كمیة العلف التي ینتجھا النبات ولكنھ یقلل من كثیرا باستراحة النبات  فانھ الیضرالبذور 
لبدء الرعي المناسب ویطلق عادة على الوقت كمیة البذور التي تنتجھا الحولیات من أیضا یقلل 

 Rangeالمرعى للرعي ان وقت استعداد وھو في بدایة فترة النمو السریع.  في المراعي
Readiness  ومن منطقة الخرى تبعا الختالف بدایة موسم االمطار.سنة الخرى یختلف من  

 النبت وعالقتھ بصیانة التربة والمیاه
Ranges Relationship With Soil Protection      

   Soil and Water Protectionصیانة التربة والماء 

وقد ساھمت ھذه اه بسبب فعل الریاح والمیمن العالم لقد عانت اراضي المراعي في أجزاء كبیرة 
ي فالرعي الجائر وخاصة بعد جرف النباتات العشبیة االضرار في تعجیل التلف الناتج من 
في االراضي غیر المزروعة بعد فتاكلت التربة الغابات اراضي المراعي الصحراویة ومناطق 
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أو عدم االدارة الجیدة بسبب سوء ادارة التربة والذي یؤدي الى تعجیل التعریة الجفاف الشدید 
مقاومة قوى الریاح أو عدم قدرة التربة على كنتیجة لفقدان الحمایة لالرض وتحصل تعریة التربة 

وان الیاه والریاح تكون ونقلھا : ازاحة حبیبات التربة والمیاه فھذه القوى لھا اتجاھین رئیسین ھما 
الحال عند سقوط كما ھو الریاح والمیاه عل وغالبا ما تتفاالتربة ونقلھا بفعلھا في ازاحة متشابھة 

  بفعل قوة واحدة دون االخرى.االمطار باتجاه معین ونادرا ما تتعرى أرض المرعى 

    Erosion by Waterالتعریة بفعل الماء

سم من  5فسقوط تتسبب في ازاحة حبیبات التربة بفعل االمطار ان ضغط قطرات الماء الساقطة 
ان سریان المیاه فوق من التربة الرتفاع متر.سم  18بب قوة كافیة لرفع تساالمطار على الھكتار 

في الى ازاحة العناصر الغذائیة كما تؤدي قطرات الماء التربة تتسبب بنقل مواد سطح االرض 
  بفعل احتكاكھا وقشط طبقات التربة.وتسبب في رخاوة حبیبات التربة التربة 

وتكوین جداول مائیة المیاه وفقد الخصوبة ي تركز وتجمع تتسبب فالطبقة االولى للتربة ان تعریة 
تعمل على نقل كمیات كبیرة من وعندما تتلف ھذه االخادید اخادید في االرض حدیثة وكذلك 

للتربة وباالعتناء بغطائھا بواسطة االدارة الجیدة الماء السطحي یمكن تقلیلھ ، ان سریان التربة 
قد وتجویة طبقتھا وفقدان خصوبتھا الى التربة نفاذ الماء واللذان یعمالن على تحسین الخضري 

المیاه یجب النباتي لمناطق تجمع ان االدارة الجیدة للغطاء تسبب ضررا ناتجا عن نشوء االخادید.
یقلل من جھد التعریة فالغطاء النباتي الجید السیطرة على ان تكون العملیة االولى من عملیات 

أما المیاه مناطق تجمعات الوضع في أغلب ویسرع من تحسین ة في االراضي المتموجالتعریة 
والمنشات والحواجز عمل السدود فانھ من االفضل غطاءا خضریا االراضي التي التملك 
  االخرى لتجنب المشكلة.

    Erosion by Windالتجویة بفعل الھواء

عند تحدث ھذه التعریة  والمعایشةتعریة الھواء مشابھة لتعریة الماء من حیث االسباب والنتائج 
تركیب باختالف وتختلف فعالیة ھذه القوى ولیس الماء بفعل الھواء لقوى التشتت تعرض التربة 
السرعة وسرعة حركة غطاء التربة واالرض وانحدار ومثل خشونة سطح التربة التربة الجافة 

ات التربة تعادل أربع في نثر حبیبتكون لھا قوة كم/ساعة  40، فالریاح التي تسیر بمعدل الھواء 
بتقلیل المساحة المعرضة ، ویمكن تقلیل التعریة كم/ساعة  20بسرعة الریاح التي تھب مرات 
تغطي سطح التربة وتضیف مواد بنباتات أو بزراعتھا الزراعیة وذلك باستخدام العملیات للریاح 

  تعمل على تحسین تركیب ھذه التربة.عضویة 

 How to Knowأرض المرعى كیفیة التعرف على التعریة في
Erosion  

من خالل الدالئل  ان اي شخص في المرعى یجب علیھ التعرف على وجود مشكلة التعریة
وحركة ومشاھدة الجزء االعلى من الجذور قواعد النباتات  والعالمات التي من ابرزھا ظھور

تربة المنثورة مشاھدة اال كذلكوالمدفونة من السیقان الخشبیة االشجار التربة بعیدا عن 
أو ومشاھدة ثقوب وحافات المیاه وحافات التالل والتجمعات الصغیرة قرب الحافات الكنتوریة 

  بحدوث تعریة لھذه المنطقة.فكل ھذه المشاھدات والمالحظات تنباء  Vبالحرف أشكال شبیھة 
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 Erosion Control by Covering مقاومة التعریة بتغطیة التربة
Soil  

، كما التقلیل من قوة اصطدام قطرات الما الساقطة بالتربة على مل الغطاء النباتي یع            
لفترة أطول من وتعمل على بقاء سطح التربة بحالة رطبة تعترض قسما من ماء االمطار 

وذلك باضافة كما أنھا تحسن تركیب التربة ومن المادة العضویة من النباتات المناطق الخالیة 
.ان الغطاء التباتي یقلل من وتحمي التربة من الریاح والعواصف الشدیدة لیھا االمادة العضویة 

الى عدة كمیات الجاریة الكمیات الكبیرة من المیاه تفریق ویعمل ایضا على سریان المیاه معدل 
الجاریة فانھا تمیل الى االسورار المواد العضویة التي تطفو فوق سطح المیاه صغیرة وھي تلك 

الى القنوات الرئیسة فانھا تحتاج فلكي تنتقل المیاه الساریة صغیرة لذلك تراكمیة  مكونة أحماض
المیاه في داخل التربة معدل نفاذ الفیضاني ویزید في مما یؤدي الى تقلیل الحجم الى وقت أكثر 

في المراعي للتربة ، كما أن معظم أعمال الصیانة وكذلك یزید من كمیة الخزین المائي في التربة 
من الحجارة أخرى مصنوعة أكثر من عمل منشات الى ادارة الغطاء النباتي وجھ جھودھا ت

في الوالیات المحلیة في المراعي الطبیعیة التي أجریت الدراسات وقد بینت العدید من والسمنت 
ومرضي بشكل جید یعمل على السیطرة الغطاء النباتي من  %60أن أقل من المتحدة االمریكیة 

  فوق سطح التربة وعلى التعریة.الجاریة  على المیاه

  Controlling Erosion Sandy Soilالسیطرة على الترب الرملیة

للنمو في االراضي الرملیة مثل تزرع نباتات مالئمة للسیطرة الدائمة على حركة التربة والرمال 
في  التي تنمو Tamarix sppونبات الذي ینمو على حواف السواحل  Ammophila sppنبات 

التي تزرع في تالل نبراسكا  Andropogon halliiمثلأخرى نباتیة الجزیرة العربیة ، وأنواع 
ما وھي الطریقة االكثر فعالیة  النباتات للسیطرة على حركة الرمالالرملیة.كما ویجب زراعة 

ى ومن جھة اخروالوقات معینة اذ تكون االسیجة والحواجز أكثر استخداما عدا في حاالت قلیلة 
للحفاظ على االنتاج فان استخدام االسیجة واالدارة الجیدة للمرعى والحیوانات تعد ضروریة 

  الجید من العلف االخضر في المراعي ذات الترب الرملیة غیر الثابتة والقابلة للتاكل والتعریة.

  Reseeding of Rangelandءاعادة بذار المراعي الطبیعیة

لمراعي الطبیعیة في العراق وفي غیره من بلدان الشرق االوسط لكثیر من ا ان االستغالل السيء
الرعویة النباتیة الى الحد الذي انعدمت فیھ االنواع قد أدى الى تدھور الكساء النباتي الطبیعي 

زیادة في نسبة النباتات ذات القیمة الزراعیة ویصاحب ھذا التردي الجیدة الصالحة للحیوانات 
اذ یواكب عقیمة وتحول المنطقة الى أرض جرداء اختفائھا ھي االخرى  ثم الىالغذائیة الردیئة 

 كنتیجة طبیعیة الختالل التوازن المائيھذا التدھور في الكساء نقصان خصوبة التربة 
)Hydrolic Balance(  والریاح وتفسخ المادة العضویة ومایتبعھ من زیادة التعریة واالنجراف

 Artificial re(أو اعادة البذار اصطناعیا عادة التكسیةویقصد باوغسیل العناصر الغذائیة 
Vegetation(  وذلك المالئمة لظروف المنطقة علفیة الالرعویة بعض النباتات ھو ادخال

وھي  .مقدار التدھور الذي حصل في التربةأو باخر تبعا الى ما لالستفادة من ھذه المناطق بقدر 
والتي نتوخى اعي الطبیعیة دیل عن الرعایة السلیمة للمروان كانت تبدو مغریة اال انھا التعتبر ب

یمكن المحافظة ، فانبت الذي تطور عبر االف السنین المحافظة على النبت من التدھورمن خاللھا 
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 الذي یترتب علیھ اعادة البذار للمنطقة المتزن بدال من تدمیره باالستغالل السيءعلیھ باالستغالل 
  بذار االصطناعي یتوقف على عدة عوامل أھمھا:نجاح اعادة ال . انمن جدید

خالل مع حسن توزیع االمطار سنوي  ملم 300-250توفر كمیة مناسبة من االمطار التقل عن -1
  نحنیات التالیة موكما مبین في ال موسم النمو

  

  

  عدم تدھور التربة بدرجة كبیرة -2

  لمالئمة للبیئةاختیار االنواع النباتیة ا-3

  ضمان الرعایة السلیمة للمرعى الناشيء-4

، اذ انھا تشمل مصاریف اعداد االرض اقتصادیا االصطناعي عملیة مكلفة الشك أن عملیة البذار 
وكلھا مصروفات العائد لھا وعملیة نثر البذور ومكافحة االدغال في المرعى الجدید  وثمن البذور

بل تقتصر على ولذا فانھا ال تحتوي على مساحات واسعة بذار للعلى االقل في السنین االولى 
وعلى االخص الودیان واالماكن المنخفضة مالئمة للنجاح تتوفر لھا الظروف المساحات محددة 

والزال  Run Off Waterویطلق علیھا كمیات اضافیة من میاه التسرب بل التي یمكن أن تستق
دراسة االنواع التي تتضمن لمراحل التجریبیة البذار االصطناعي في الشرق االوسط في ا

ومعظم ماتم لحد االن ھو االعتماد على وغیر ذلك ومواعید زراعتھا المالئمة وطرق زراعتھا 
المحلیة التي یمكن ان تكون أكثر تأقلما مع مع اغفال النباتات من الخارج مستوردة أنواع نباتیة 

  الظروف المحلیة.

  اعداد الرض 

  رض للبذار الى:یھدف اعداد اال

  ازالة بقایا الكساء القدیم مع قتل االدغال-1
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  التربة على تشرب میاه االمطارزیادة قابلیة  -2

  النبات البذور وتثبیت البادراتتوفیر مھد مناسب -3

  اعادة البذار بعد محصول مھيء

طر من وعندما یكون ھناك خعقب سقوط االمطار عندما تكون التربة ثقیلة یتصلب سطحھا بشدة 
فترة ما أو تعرض المنطقة لریاح شدیدة في االماكن المنحدرة باالمطار خصوصا انجراف البذور 

فمثال یمكن  یطلق علیھ بالمحصول المھيءللمحصول السابق ویفضل ان تتم الزراعة بعد البذار 
تمر وخاصة المناطق التي یسبالحشیش السوداني بعد اعداد االرض السابقة للبذار زراعة السنة 

أو محصول الحشیش السوداني الى نھایة الربیع وقرب نھایة موسم النمو یرعى موسم المطر فیھا 
تتم الزراعة بنباتات المراعي وفي الخریف الالحق من سطح التربة یقطع على ارتفاع مناسب 

وتقلل من السابق على حمایة البادرات اذ تعمل بقایا المحصول دون حراثة االرض المطلوبة 
في المحصول المكیف مقاومة االدغال ویفضل في استخدام ھذه الطریقة سطح التربة ب تصل

  حتى تكون االرض نظیفة.بواسطة المبیدات الكیمیاویة المناسبة 

  موعد الزراعة

  یتحدد الموعد المناسب بعاملین :

  نظام توزیع االمطار ودرجة الحرارة اثناء موسم المطر-1

  طبعة نمو النبات-1

یعوق نمو النبات فان درجة الحرارة تنخفض الى الحد الذي المناطق الجنوبیة من البالد  وباستثناء
وعلیھ یمكن التوصیة بما یلي  .من النباتات وقد تحد من انتشار االنواع االستوائیة وشبھ االستوائیة

  من حیث موعد الزراعة:

مطار الخریفیة مبكرة من عندما تكون االلنباتات الموسم المعتدل تفضل الزراعة الخریفیة -1
، وھكذا تحقق النباتات االستفادة الكاملة السماح لنمو البادرات لحد مناسب قبل حلول الشتاء حیث 

  من موسم االمطار.

فتفضل الزراعة في وسط الشتاء أي انتھاز الفرصة عندما تكون االمطار متأخرة في الخریف -2
وھنا تعطى بعد حراثتھا بدرجة خفیفة سبق اعدادھا المبالتربة النقطاع االمطار واتمام الزراعة 

  بمجرد ارتفاع درجة الحرارة.البذور الفرصة لالنبات 

في ظروف الشتاء البارد) فیفضل زراعتھا (نجاحھا قلیل تحت بالنسبة النواع الموسم الدافيء -3
  الموسم المعتدل.فتعامل مثل انواع اال اذا كانت درجة حرارة الشتاء التنخفض كثیرا بدایة الربیع 

  االنواع المالئمة العادة البذار 

  للتكسیة الصطناعیة على عدد من العوامل منھا:یتوقف اختیار االنواع المالئمة والمستعملة 

(انخفاض الحرارة والمقاومة  ودرجة الحرارة في المنطقةمالئمتھا لكمیة االمطار الساقطة -1
  للجفاف)

  (فیما یتعلق بالصفات الطبیعیة ودرجة الحموضة)ي المنطقة السائدة فمالئمتھا لنوع التربة -2
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  انتاجیتھا من العلف تحت الظروف البیئیة السائدة-3

ودرجة االستساغة والتركیب ودرجة التناول  قیمتھا الغذائیة ونعني بھا معامل الھضم-4
  الكیمیاوي

  .وقدرتھا على تحمل الرعيمدى منافستھا لالدغال النامیة -5

ھذا الجانب في الوطن مدى صالحیة االنواع المختلفة في ي الدراسسات التي تتناول ھناك قلة ف
ویختص مركز والذي صعب من امكانیة التوصل الى توصیات محددة في ھذا الجانب.العربي 
باستغاللھا سواء بزراعة المحاصیل العلفیة باالبحاث في المناطق القاحلة )ICARDA(ایكاردا 

د تمكن الباحثون في ھذا المركز من انتاج عدد البأس بھ من البذور ، وقاو محاصیل الحبوب
  تصلح العادة البذار.النواع علفیة سائدة في المنطقة 

  االنواع المستخدمة عالمیا

وحشیشة الشوفان الطویلة وحشیشة  منھا حشیشة الحنطة والحشیشة الزرقاء:واالنواع النجیلیة -1
 وحشیشة الرودس وحشیشة الفسكو Baffleالبافل  وحشیشة Blu grammaالكراما الزرقاء 
Fesco Grass  وحشیشة البساتینOrchard Grass  وحشیشة الرویطة االیطالیةItalian ry 

Grass  وحشیشة الرویطة المعمرةPrennial Rye Grass .وغیرھا  

  والنفل الوردي والكشون.الحولي والكطب الحولي العشبیات البقولیة :وتشمل الكرط -2

  العشبیات غیر البقولیة ومنھا توت الثعلب-3

  الشجیرات ومنھا التین والرغل وغیرھا-4

  في ھذا المجالھذا باالضافة الى العدید من االنواع البریة التي یمكن استخدامھا 

  

    Range Utilizationاستغالل المراعي الطبیعیة 

وبني على اسس سلیمة لھا متزنا طالمل كان استغالیمكن اعتبار المراعي الطبیعیة ثروة مستدیمة 
الستدامة النباتات وصیانة ، اي التحكم في الرعي بحیث یترك من النبت دون رعي لیكون كافیا 

  لالستفادة من میاه االمطار.التربة وتھیئتھا 

أي مقدار ماتأكلھ وھو مقیاس للتعبیر عن شدة الرعي : Use Factorمعیار االستغالل السلیم 
للنباتات كنسبة مؤیة من جملة (التي تنمو خالل موسم الرعي)موات الجدیدة الحیوانات من الن

أو المناسب ھو المعني الواحد فان معیار االستغالل السلیم ، وعلى مستوى النوع أو النموالنبت 
فان معیار ي أما على مستوى الكساء الرعوللنبات فرصة البقاء دون ضرر كبیر.الذ  یضمن 

  ھو الذي یحقق الالتي: Proper Use Factorاالستغالل الصحیح 

وبقاء النباتات في حالة قویة من النمو ضمان عدم تدھور الكساء (نقص النباتات المستساغة) -1
  سنة بعد أخرى.

صیانة میاه االمطار وبالتالي أي صیانة التربة لكي یحافظ على التربة اتاحة الفرصة للكساء -2
  وعدم ضیاعھا.الساقطة 
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 %50-30أي یترك  %70-50االستغالل السلیم في معظم االنواع العلفیة ما بین  یتراوح معیار
فان معیار من المراعي ، أما على مستوى موقع معین للنبات لالستدامة من النمو السنوي 

  االستغالل المناسب یتوقف على عوامل عدة:

كلما أمكن عالیة الرض لفكلما كانت نسبة تغطیة النباتات  Plant Coverنسبة الغطاء النباتي -1
النباتي اما اذا كان الغطاء الموجودة االقصى المناسب لالنواع العلفیة رفع معیار االستغالل للحد 

حتى تساعد النبت على االنتشار وتحفظ التربة من غیر كثیف فان معیار االستغالل ینخفض 
  التعریة.

اذ یجب عندھا خفض معیار وخاصة على المنحدرات الشدیدة مدى تعرض التربة للتعریة -2
  االستغالل السلیم.

على كمیة االمطار وظروف النمو ففي السنین الجافة یجب ان یقل استغالل المراعي حفاظا -3
  في المواقع الجافة.بل یفضل االمتناع كلیة من الرعي النبت من االندثار 

، أي أن نسبة  االخضر والجافمعیار استغالل العلف بین العلف موسم النمو اذ یختلف -4
  (في موسم الجفاف).االستغالل یمكن رفعھا بعد جفاف النموات الخضریة

  قیاس معیار االستغالل السلیم

من النموات الحدیثة في قیاس ماتأكلھ الحیوانات ھناك العدید من الطرق التي یمكن بواسطتھا 
من الالزم في ذلك أقل كانت أكثر أو ھل أن الحمولة الحیوانیة ، ویفید ذلك في معرفة المراعي 

  ومن ھذه الطرق: الموسم.

    Weight Methodطریقة الوزن -1

وترك لحمایتھا من الرعي وتعتمد ھذه الطریقة على تسییج الواح صغیرة من ارض المرعى 
یقدر وبعد انتھاء مسم الرعي ویتم ھذا في بدایة موسم الرعي للرعي مماثلة معرضة الواح اخرى 

من وزن كنسبة مؤیة واالخرى المعرضة للرعي في االلواح المسیجة ف الفرق بین وزن العل
وھذه الطریقة مناسبة للمراعي ذات لیعبر عن معیار االستغالل السلیم في االلواح المسیجة العلف 

  النبت العشبي.

   Twigg Tagging طریقة أطوال الفروع-2

الفروع الجدیدة وتتم بان تعلم في الشجیرات العلفیة لقیاس معیار استغالل النموات الجدیدة 
في ثم یعاد قیاس االطوال ثم تقاس أطوالھا في نھایة موسم النمو للشجیرات في بدایة موسم النمو 

ویستخرج یمكن معرفة الجزء المأكول وبالتالي  (بعد تعرضھا للرعي)التالي بدایة موسم النمو 
  معیار االستغالل كما في الطریقة السابقة.

 انیة و تقدیرھا الحمولة الحیو

Carrying Capacity or  Grazing Capacity    
ي ترعى في وحدة المساحة من المرعى في وحدة تعرف الحمولة الحیوانیة بأنھا عددالحیوانات الت

كمیة العلف التي ینتجھا المرعى ونسبة مایمكن استغاللھ  تتوقف الحمولة الحیوانیة على الزمن.
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ومقدار مایحتاجھ الحیوان أي تبعا لمعیار االستغالل السلیم ى بصورة التؤثر على المرعمنھا 
من خالل مراعي في أي فصل من السنة االعالف في الر كمیة یتقدیمكن الواحد من العلف و

   المعادلة التالیة:

نسبة الغطاء الناتي(نسبة النبات الرئیسي كمیة االعالف الجافة في المرعى=
معدل وزن العلف ×لمعیار االستغالل السلیم المعدل المرجح×المرعى المرغوب في

  .مساحة المرعى× 2500× الجاف لمتر مربع واحد

معیار عبارة عن حاصل ضرب  Weighted Use Factor والمعدل المرجح لمعیار االستغالل
  في نسبة وجوده في الكساء النباتي .لكل من االنواع العلفیة الرئیسة االستغالل السلیم 

(حوالي من العلف الجاف شھریا كیلوغرام  55تحتاج الى حوالي نعجة الواحدة فاذا عرفنا ان ال
یساوي كمیة العلف مدة معینة في المرعى خالل التي یمكن رعیھا فان عدد النعاج كغم/یوم) 2

كغم/دونم  240تدر مثال بحوالي . فاذا كانت كمیة العلف الرأس الواحد حتاجھ مقسومة على مای
أو خالل ھذه المدة یكفي نعجتین فمعنى ذلك أن ھذا الدونم مدتھ شھرین  تتوفر خالل موسم رعي

  للرعي خالل الفترة المذكورة.یكفیھا نصف دونم أن النعجة الواحدة بصورة أخرى 

فاما أن یكون عدد الحیوانات التي الحمولة الحیوانیة طریقتین للتعبیر عن وكما نرى فان ھناك 
المختلفة تختلف ونظرا الن الحیوانات الالزمة للرأس الواحد. أو عدد الدونماتترعى في الدونم 

مقیاس مشترك وھو الوحدة تتباین في كمیة العلف التي تستھلكھ سفالمعتاد أن یرمز للحیوانات 
بقرة كبیرة وحدة رمزیة تعادل في احتیاجاتھا الغذائیة : وتعني  Animal Unit)(الحیوانیة 

وحدة  0.2وتعادل النعجة أو المعزة الكبیرة دة جافة/یوم) كغم ما10كغم (مایعادل  455وزنھا 
بینما یعادل الواحد من وحدة حیوانیة  0.8أما االبقار المحلیة الصغیرة الحجم فتعادل حیوانیة 
  وحدة حیوانیة. 1.4الجمال 

  قیاس االنتاج العلفي من سنة الخرى

فان كمیة والصحراویة لجافة وخاصة في المناطق امن سنة الخرى نظرا الختالف كمیة االمطار
الحمولة الحیوانیة على اساس وعلى ھذا فان حساب تباعا من سنة الخرى.العلف المنتج ستختلف 

تكون أكبر أن ھذه الحمولة قد یترتب علیھ في سنة ذات كمیة متوسطة من االمطار االنتاج العلفي 
وھذا معناه أن الحیوانات جفاف، تتمیز بالعلفي في سنة تالیة من طاقة المرعى على انتاج  ریبكث

ضعف وھذا یؤدي الى لالستغالل السلیم سترعى نباتات بنسبة أكبر من المفروض بالنسبة الزائدة 
مما قد تكون أقل الحمولة الحیوانیة وبالعكس في السنوات الكثیرة االمطار فان النباتات بعد ذلك 

من قلة الحمولة المرعى ھو المستفید  فانللنبت في ھذه الحالة یلزم الستغالل النمو الغزیر 
على النبات أو یعمل یساعد على زیادة قوة بدون استغالل من النموات الحیوانیة الن مایبقى 

حتى بكمیات االمطار التي ستھطل في موسم النمو القادم ، ولالسف الیمكن التنبوء صیانة التربة 
لذلك فان الفائدة لما نتوقعھ من انتاج العلف تبعا  تحدد الحمولة الحیوانیة (بالزیادة أو التدني)

انتاج العلف على أساس معدل تقضي بان تحسب الحمولة الحیوانیة السلیمة في استغالل المراعي 
امكانات في السنوات التي تقل ان أمكن التخلص من الحیوانات الزائدة السنوات من في عدد 

  نقص العلف.المعدل أو یتم توفیر علف من خارج المرعى لتعویض 

     Ranges Conditionsحالة المراعي الطبیعیة
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    Range Condition Trendاتجاه سیر الحال 

 وصف ماھو علیھ المرعى من ناحیة االنتاج العلفي وأحوال التربةحال المرعى : یقصد بھ 
عایة الموجودة عند اتباع الر ) المناخیة (بالنسبة لما یمكن أن یكون علیھ تحت الظروف البیئیة

    .السلیمة

درجة انتاجیة المرعى في أما فھم الحال على أنھ ولیس مطلق أي أن تقییم الحال ھو تقییم نسبي   
سیاسة ھو المساعدة على رسم حال المرعى والھدف من تحدید فھو مفھوم قاصر موسم معین 

  .سلیمة لالستغالل

  الحكم على حال المرعى

  ى عدة نواحي:بالنظر الیمكن الحكم على حال المرعى 

  Botanical Compositionالتركیب النباتي -1

نسبة كبیرة من النباتي متكون من اذ كلما كان الكساء أھم ناحیة بالحكم على حال المرعى وھو 
وكلما زادت نسبة الحولیات كلما كان االنواع العلفیة الجیدة المعمرة كلما كان المرعى جید 

  المرعى رديء.

    Plant Densityكثافة النباتات -2

  الن الكثافة قد تكون عالیة بینما النباتات ردیئة.لیست دلیل صادق للحكم على الحال 

   Plant Vigourقوة النباتات -3

دل ذلك على وء استغالل المرعى فكلما ضعفت ھذه النباتات الرعویة وخصوصا لالنواع العلفیة 
  وبالتالي سوء حالتھ.

  Amount of Strawكمیة القش -4

 في زیادة امتصاص التربة للمیاهعلى سطح التربة ات الجافة ید تراكم القش أو بقایا النباتیف
الن على رداءة حالة المرعى وعلیھ فان غیاب القش یعد دلیال وبالتالي یقلل من انجراف التربة 

  ان االستغالل شدید لدرجة سعدم ترك بقایا نباتیة.معناه 

   Soil Erossion  تعریة التربة -5

فالتعریة مھناھا عدم كفایة في الحكم على حال المرعى ویعد من أھم العوامل بعد التركیب النباتي 
  یؤدي الى بوار المرعى في النھایة.في حمایة التربة واستمرار تعریة التربة النباتي الغطاء 

  تصنیف أحوال المراعي

 ازة والجیدة والمعتدلة والضعیفة: الممتبالنسبة الى حالتھا الى أربعة فئات تصنف أحوال المراعي 
: وھو ) Range Site( درجات من البعد عن القابلیة الكامنة للموقع الرعوي وھذه الفئات تمثل 

وھناك عدة طرق معین.  مكان ذو حدود جغرافیة محددة وظروف بیئیة متجانسة ونبت من طراز
  یبنى علیھا تصنیف المراعي الى النباتات السابقة وھي:
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یعتمد ھذا التصنیف على معرفة الكساء :  Ecological Statusف حسب الحالة البیئیة التصنی-1
من لنسبة مایحتویھ الكساء الحالي للمرعى اذ تقسم المراعي الى فئات تبعا في المنطقة المفضل 

  الكساء المفضل المفروض وجوده.

الستساغة ویعتمد على درجة : Palatability Parameterالتصنیف حسب االستساغة -2
لالنواع الموجودة في المرعى كلما فكلما زادت نسبة االستساغة لالنواع الموجودة في المرعى 

  صنف المرعى أفضل وأعلى.

ویركز ھذا التصنیف :  Range potentialالتصنیف حسب القابلیة الكامنة على االنتاج -3
(اي جھ تحت الرعایة السلیمة بالنسبة لما یمكن أن ینتاالنتاج العلفي على  اعيبحسب قدرة المر

ذه الطریقة یمكن اتباعھا لتقییم أحوال المراعي أفضل رعایة)وھ بالمقارنة بمرعى مماثل یعطى
  بالمقارنة بالمراعي المحمیة في نفس المنطقة.المحلیة 

  اتجاه سیر الحال

سیر الحال وقیاس اتجاه الذي تسیر فیھ حال المراعي الى تحسین أو الى تدھور االتجاه  یقصد بھ
على مدى عدد من السنوات وكثافتھ وأحوال التربة تركیب الكساء من خالل معرفة التغیر في 

الن المرعى الجید الذي یسیر في وفي العادة یربط حال المرعى مع اتجاه سیر الحال  المتتالیة.
لى یسیر في طریقھ امتوسط الجودة عن مرعى معاملة تختلف البد وان یعامل طریق التدھور 

  التحسن.

  یمكن االستدالل على اتجاه المرعى الى طریق التدھور بما یلي:

  نواع نباتیة محل االنواع المعمرةحلول أ-1

  حلول أنواع أقل استساغة محل االنواع المستساغة-2

  ضعف النباتات العلفیة-3

  على سطح التربة وزیادة قطر التعریة نقص في كمیة البقایا النباتیة (القش)-4

  قص حمولة المرعى من الحیواناتتنا-5

  أما الحكم على اتجاه سیر الحال نحو االفضل بما یلي:

  التي في متناول الحیوانكثرة النباتات المرغوبة ووجود زیادة في االماكن -1

  تزاید النباتات المستساغة-2

  قلة الرعي في الشجیرات العلفیة-3

  السیقانزیادة في قوة النباتات المرغوبة كزیادة النمو و-4

  تزاید عدد النباتات-5

  قلة وجود الشقوق العمیقة-6

  الى المنخفضاتعدم وجود ترب رسوبیة منقولة في االماكن المرتفعة -7
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  عدم تعري قواعد النباتات من التربة نتیجة للتعریة -8

  ویمكن الحكم على اتجاه حال المرعى نحو التدھور بدالئل معاكسة

  Pastures Types أقسام المراعي

ھذا یشكل ولمعظم أوقات السنة ھو اعالف المراعي االلیفة الرعویة ان الغذاء الطبیعي للحیوانات 
عي الى مجموعتین رئیسیتین ویمكن تقسیم أرض الرالغذائیة معظم االحتیاجات الغذاء كل أو 

  ھما:

  Natural Grasslandالمراعي الطبیعیة -1

  ة وكذلك البواديوالتي تشمل على مناطق الرعي الوعرة الجبلی

   Artificial Pasturesالمراعي المرویة (االصطناعیة) -2

  Permanent Pasturesالمراعي الدائمیة -: أوالتي تقسم بدورھا الى 

 Temporary Pasturesأو المتبادلة المراعي الوقتیة -ب

تبقى لفترة ة یبینما المراعي الدائمأنظمة الدورات الزراعیة والمراعي الوقتیة تشكل جزءا من 
بینما أنواع الحشائش والبقولیات واالعشاب.تضم المراعي الطبیعیة أعداد كبیرة من غیر محددة 

  تضم أنواع نقیة أو خالئط العداد قلیلة نسبیا من االنواع.أو االصطناعیة المراعي المزروعة 

   Grazing Types أنظمة الرعي

أو موقع ما من أراضي المراعي طقة ما لمنھناك عدة نظم یمكن اتباعھا في رعي الحیوانات 
  وھذه النظم ھي:

   Continous Grazingالرعي المستمر-1

ان المقصود بالرعي المستمر ھو بقاء الحیوانات في المرعى طول السنة یقصد بالرعي المستمر 
، وینتج من الرعي المستمر اذا كان المرعى سنویا وطول موسم النمو اذا كان المرعى موسمیا 

نتیجة اذ تقل نسبتھا في المرعى سنة بعد أخرى ذات االستساغة العالیة كبیرة باالنواع ر أضرا
من . ویتبع ھذا النظام وذلك في مرحلة النضج نات الرعویة علیھا من قبل الحیواالضغط المتزاید 

بانتشار البداوة ویرتبط انتشاره وخاصة في الشرق االوسط الرعي في معظم الدول النامیة 
وقد یكون مناسبا الراضي المراعي  Numadic Grazingأحیانا بالرعي البدوي  ویسمى

ولكن سیئاتھ تأـي من عدم تطبیقھ بصورة بنسبة كبیرة التي یقل فیھا الغطاء النباتي الصحراویة 
  وذلك لالسباب التالیة:صحیحة 

  عشب. ما فیھ منالرعي المنھك للموقع أي استمرار الرعي في موقع ما الى ان ینضب -1

  وبنفس الدرجة من القسوةسنة بعد أخرى  رعي نفس المنطقة (بحكم التعود)-2

  Deferred Grazing الرعي المؤجل-2

واذا تم ھذا أي الى مابعد موسم الرعي العادي الى مابعد تكون البذور ویعني تأجیل الرعي 
والھدف . الدوري فانھ یعرف حینئذ بالرعي المؤجلعلى أقسام المرعى بصورة دوریة التأجیل 
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لكي تنتج أكبر قدر من للنمو بدون تضرر للنباتات كاملة ھو اتاحة الفرصة من تأجیل الرعي 
وھذا النظام جید الراضي .وتحفظ النموات الخضریة للنباتات المعمرة (الحولیات)البذور 

اذا أمكن اذ یمكن تحسینھا بدرجة كبیرة بدرجة كبیرة یتدھور كساؤھا الخضري التي لم المراعي 
من انتاج العلف وما ھو اقتطاع مساحات من المرعى وعیبھا الرئیسي  تطبیقھا بصورة جیدة ،

، اضافة الى ان العلف الذي تأكلھ الحیوانات بعد مقابل ذلك من ضرورة توفیر العلف یتطلبھ ذلك 
  مما یتطلب استعمال أعالف اضافیة مكملة.یكون ذا قیمة غذائیة واطئة نضج النباتات 

  فیما یلي مخطط الرعي الدوري المؤجل

  تأجیل الرعي في أواخر موسم النمو ولحین تكون البذور  السنة االولى
  تأجیل الرعي في أواخر موسم النمو ولحین تكون البذور  السنة الثانیة
  رعي بعد تكون البذور  السنة الثالثة 
  رعي بعد تكون البذور  السنة الرابعة

  ء موسم النمورعي أثنا  السنة الخامسة
  رعي أثناء موسم النمو  السنة السادسة

  

 Rotational Grazingالرعي الدوري-3  

من تنظیم الرعي ، اذ یكون الھدف والمراعي االروائیة بكثرة في المناطق الرطبة یتبع ھذا النظام 
 بغض النظر عن قابلیة النباتات علىھو الحصول على أكبر كمیة من العلففي وحدة المساحة 

قبل أن بصورة جیدة على أساس اتاحة الفرصة للنبات لینمو . تعتمد فكرة الرعي الدوري التكاثر 
وھكذا علما ان فترة یعید فیھا نموه من جدیدیعاد رعیھ بعد اعطائھ فترة راحة مناسبة یرعى ثم 

وتزداد تختلف حسب فصول السنةاذ تقصر في الفصول التي یكون النمو فیھا سریعا الراحة 
 Paddocksیقسم المرعى الى أقسام أو حظائر.ولتطبیق ھذا النظام دما یكون النمو بطیئاعن

ثم یرعى العدد المناسب من أي لیست بالضرورة متماثلة المساحة االنتاج العلفي  متجانسة
ثم تنقل الحیوانات من العلف ثم حتى تنتھي الكمیة المسموح باستغاللھا في القسم االول الحیوانات 

ففي بعد انتھاء أو انقضاء فترة الراحة المناسبة القسم االول  لرعيوھكذا بحیث یكون الثاني  للقسم
یعتمد على تقسیم المرعى مزارع ابقار الحلیب في ھولندا اتبع مخطط متطور من الرعي الدوري 

لفترة وكل حضیرة ترعى حسب الكمیة الممكن استغاللھا  )Paddocks (عدد من الحظائرالى 
اذ ترعى الحیوانات النباتات مناسبة حسب فصول السنة ثم تترك للراحة لفترة أخرى معینة 

عن سطح االرض ملم  150-100من لنبات وتترك عند ارتفاع ل الخضریة(في المرحلة الورقیة)
دون وذلك بترك جزء من كل الحضیرة لعمل السایلج أو الدریس ویحفظ العلف الزائد في الربیع 

ى انتاج الھولندیین من الحصول عل، وقد تمكن بعض المزارعین  ور أعالهرعیھا للغرض المذك
وبدون من اراضي العلف لبقرة حلوب تحت ھذا النظام لتر/ھكتار  7000عالي من الحلیب 
أنھ یحتاج ، ومن مساويء ھذا النظام المكملة أو االعالف المركزة االضافیة استعمال االعالف 

وفي البلدان المتقدمة  ،في قسم واحدلحجز الحیوانات مناسب  بسیاجالى تسییج أقسام المرعى 
    تستخدم االجھزة الكھربائیة لھذا الغرض.

  Rest Rotationالراحة الدوریة نظام -4

بعد تأجیل الرعي فترة الراحة كثیرا اال من ناحیة الیختلف ھذا النظام عن الرعي المؤجل الدوري 
  كما مبین في الشكل التالي:تكون أطول 
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  ولحین تكون البذور تأجیل الرعي في أواخر موسم النمو  السنة االولى 
  منع الرعي كلیا  السنة الثانیة
  منع الرعي كلیا  السنة الثالثة

  رعي أثناء موسم النمو  السنة الرابعة
كلیا من ارتیاد المرعى ثم تمنع الحیوانات اذ یؤجل الرعي في السنة االولى الى أن تتكون البذور 

بحیث یمكن تحملھا المتكونة كي تنبت وللبادرات كي تنبت التاحة الفرصة للبذور سنتین  لمدة
ثم لمدة سنة أو سنتین  رعي المرعى اعتیادیامباشرة یمكن فیما بعد. وبعد فترة الراحة للرعي 

یعطي فرصة والشك أن ھذا النظام  مرة اخرى. (رعي مؤجل /راحة/راحة/رعي)اعادة الدورة 
اال مرة واحدة أو في موسم النمو الرئیسي ولكن عدم استغالل المرعى حیویة الكساء  أكبر العادة
أو تقلیل توفیر كمیات كبیرة من االعالف للحیوانات سنوات یعني الحاجة الى  5-4مرتین كل 

  عدد الحیوانات المستغلة.

 Grazing Managementتنظیم الرعي 

تعرف بانھا  اعيفان رعایة المري الحیوانات ھو رعنظرا لكون االستغالل الرئیسي للمراعي 
مع الحفاظ على قدرتھا اعي رالمأراضي صول على أقصى انتاج حیواني من الحعلم وفن 
ھو الغایة وان فان االنتاج الحیواني من المراعي . وتبعا لھذا التعریف من التدھوراالنتاجیة 

  .لذلك الكساء النباتي الرعوي ھو الوسیلة

  د االھداف العامة لرعایة المراعي فیما یلي:من الممكن تحدی

  (لحم ،حلیب، صوف.....)الحصول على أكبر قدر من االنتاج الحیواني-1

  المحافظة على النباتات ذات القیمة الرعویة الجیدة وزیادة نسبتھا-2

  المحافظة على خصوبة التربة وصیانتھا من التعریة-3

  بمیاه االمطار زیادة قدرة أراضي المراعي على االحتفاظ-4

  وسائل تحقیق الرعایة السلیمة للمراعي 

  في كل موقع. Range Typesتحدید مكونات النبت في كل منطقة وتحدید طرز النبت السائدة -1

في كل وأنسب وقت للرعي تحدید مواسم النمو الخضري والثمري لكل طرز من طرز النبات -2
    والحیوان المناسب للرعي.الرئیسة ة لالنواع العلفیومیعاد االستغالل الصحیح منھا 

(تبعا عبر السنین للنبت وحدید مدى تباین ھذا االنتاج لطرز المختلفة استقصاء االنتاج العلفي ل-3
  الختالف االمطار من سنة الخرى)

  تحدید الحمولة الحیوانیة المناسبة لكل طرز -4

النبت وامكانیة ادخال في تحسین ه واستخدام وسائل صیانة المیادراسة أثر الحمایة من الرعي -5
  لزیادة انتاجھ.أنواع جدیدة من النبت في المراعي 

الراضي المراعي سواء الطبیعیة أو االلیفة للرعایة السلیمة یعد تنظیم الرعي العمود الفقري 
بین عوامل البیئة في المرعى والتي على التوازن الطبیعي وخاصة الطبیعیة فان الرعي یؤثر 
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في معظم أقطار أحوال المراعي ، وكل مظاھر التردي التي تعكسھا بت والتربة والمناخالنتشمل 
  لسوء استغالل المرعى.الشرق ھي نتیجة 

 االجزاء النباتیة(الخضراء أو الجافة)یعرف بأنھ تغذي الحیوانات على  : Grazingالرعي 
غصان واالجزاء : فھو تغذي الحیوانات على أطراف اال Browsingواثمارھا ، أما القطف

ان المصطلحین وان اختلفا في التسمیة اال أن لھما  واالشجار.من النباتات الشجیریة المستساغة 
واالثمار للنباتات المقصود بالعلف ھو االجزاء الخضریة وعموما فان  تأثیرا مماثال على النبات.

خالل موسم  لتي ظھرتأي اللنباتات الشجیریة واالشجار(الجدیدة والنموات السنویة العشبیة 
  .الحالي والتشمل االفرع القدیمة)النمو 

  Grazing Intensityشدة الرعي

  وتتحدد بعدة عوامل:من النباتات وتمثل مقدار الجزء المأكول 

  عدد الحیوانات التي ترعى في وحدة المساحة-1

   Period of Stayفترة الرعي-2

  تحددان معیار االستغالل العلفي 2و1والنقطة 

وزاد انتاج : فكلما كانت أطول كلما قل ضرر الرعی Rest Periodفترة الراحة من الرعي -3
على التلربة وتدمیر ، ھذا فضال على التأثیرات التي تسببھا الحیواناتالعلف وحسن استدامة النبات 

د مقارنة عنسلبا على نمو النبات وكذلك یؤثر الجفاف وقلع النباتات الصغیرة البراعم القاعدیة 
   كتوفر الرطوبة والحرارة المعتدلة.ظروف النمو الجیدة ة حال

  ادارة المواشي في ظروف المراعي الطبیعیة

، فكل حیوان لھ تفضیل وتعد من أھم العوامل في ادارة المرعى عدد الحیوانات في المرعى: 
الى ت المرغوبة تؤدي اعادة نمو النباتاوالنامیة كما ونوعا ویساھم في تقلیل االعشاب نباتي معین 

من قبل ، وان الرعي الجائر واستعمال المرعى بصورة ثقیلة المحافظة على حالة المرعى 
اصة عند وجود وخالمرغوب بھا وضعف حیویة النباتات یؤدي الى االستعمال الجائر الحیوانات 

لرعي وذلك الن ایدر فوائد أكثر من الرعي الثقیل بادرات حدیثة النمو. وان الرعي المعتدل 
وزیادة في الصوف وتعمل على تحسین حالة الحیوان الصحیة یعطي أسعار بیع عالیة المعتدل 

وقلة في الوفیات المفطومة لسیقان المحاصیل وزیادة وزن الحمالن وكذلك زیادة النسبة المؤیة 
ویمكن بیان بعض المصطلحات التي لھا عالقة الواجب توفرھا.وقلة في االحتیاجات الغذائیة 

  : لموضوع با

Grazing Capacity  استیعابیة المرعى: وتشیر الى عدد الحیوانات الراعیة لفترة طویلة من
  .الزمن

Stocking Rate  الحیوانات الموجودة في المرعى لفترة محددةمعدل الحمولة : وتشیر الى  

Animal Unit  :كغم  500وزنھا وتمثل االحتیاجات الغذائیة لبقرة كاملة الوحدة الحیوانیة
  كغم مادة جافة بالیوم. 10وتعادل 
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Grazing Pressure :ویعرف بأنھ العالقة بین طلب الحیوانات الرعویة للعلف الضغط الرعوي
وھذه الدالة تعود بصورة وبقاء المحصول االخضر.االخضر وبین خلیط من زیادة العلف الیومي 

أن درجة . ویبین الضغط الرعوي والى مساحة منطقة الرعيالى عدد الحیوانات الراعیة مباشرة 
على النباتات ویحدد تأثیر الرعي الرعویة یؤشر من قبل الحیوانات العلف المستعمل ونسبة 

وكمیة والعشب المجھز الطلب على العلف والمخطط التالي یبین العالقة بین العشبیة الخضراء.
یرجع الى ل المخطط . ان سبب زیادة الطلب على العلف من خالخالل دورة نمو العشبالعشب 

  یعود الى وقت بیع الحیوانات.الطلب والسبب ثم فجأة ینخفض نمو الحیوانات الصغیرة زیادة 

أقل من تجھیز یكون قلیال عندما یكون االستھالك وخالصة المخطط ھو أن الضغط الرعوي 
  العلف المستمر.

الراعیة على منطقة لحیوانات الفعلي لیشیر معدل حیوانات الرعي والكثافة الحیوانیة الى العدد 
اذ یعبر موسم الرعي عن وعلى االغلب یكون ذلك في موسم الرعي محددة ولفترة زمنیة معینة 
على عاتق . وتقع ومناطق الجبالوخاصة في المناطق ذات الحرارة المعتدلة كاملة سنة طول 

عادة مایعبر عنھا و.نوع وكثافة الحیوانات التي ترعى في المنطقةعن الرعي تحدید المسؤول 
بالضغط وذلك النھ أكثر ارتباطا في فترة زمنیة محددة رض الى الحیوان بالنسبة مابین اال

، وحدة الحیوان الى المساحة.مقارنة باستخدام المقاسة بالھكتار الرعوي وانتاجیة وحدة المساحة 
  لحیوان:االنتاج لیوضح العالقة بین عدد الحیوانات ووفیما یلي مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

وكذلك منحنى انتاجیة انتاجیة المرعى الى نقطة التقاء كل من منحني ان خالصة المخطط تشیر 
فضال على والحیواني لتحقیق أفضل معدل لالنتاج النباتي والتي تعد نقطة ومرحلة مثالیة الحیوان 

  في كال االنتاجین في حالة الرعي الجائر.التأثیرات السلبیة الواضحة 
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المعروض للحصول على استخدام علف الى نسبة العلف عات موازنة عدد الحیوانات ویجب مرا
ویمكن االستعانة باستخدام وأفضل تحسین لحالة المراعي الحصول على أسرع وكاف وكذلك جید 

  التغیرات في كمیة االعالف في المراعي.لتالفي والري والبذار االسمدة 

  اكل التسمم والنفاخالنباتات الضارة بالمراعي الطبیعیة ومش

یقصد بالنباتات الضارة جمیع النباتات التي تنمو تلقائیا في االماكن غیر المرغوب أن تنمو فیھا 
  في البقاء في ھذه االرض بالرغم من جھود االنسان في مكافحتھا.وتمیل لالستمرار 

  تقسم نباتات االدغال بالنسبة للضرر النسبي الناتج عنھا الى:

  أو مستعصیةأدغال خبیثة -1

  شبھ ضارةأدغال -2

  أدغال عادیة-3

  كما وتقسم االدغال حسب سمیتھا الى قسمین:

  أدغال غیر سامة-1

  .لحیوانلالنسان أو اقد تسبب أضرار بیلوجیة أو میكانیكیة  أدغال سامة:-2

  تسمم الحیوان:

  واد سامة.نتیجة الحتوائھا على مقد تحدث بعض االدغال حاالت نفوق للحیوان ان تغذت علیھا 

  :ھذه االضرار الى قسمین رئیسیین ویمكن تقسیم 

أو في القناة كالجروح في الفم أو حولھ أو العیون االضرار المیكانیكیة الجسام الحیوانات -أ
والضعرس والعاقول ومن االمثلة علیھا الشعیر البري والشوفان البري واللزیج الھضمیة 

متكونة قد تتلوث بالبكتریا فالجروح الیوانات وتضایقھا أنھا تؤلم الح والصریم وغیرھا فضال على
  .وتصاب بااللتھاب

  وتتضمن نوعین من االضرار:االضرار البیولوجیة:-ب

عن أو مواد مثبطة للنمو  Toxinsھناك الكثیر من نباتات االدغال قد تنتج أو تفرز مواد سامة -1
تنقل بذورھا وتؤثر على غیر كما قد ومثل ھذه المواد قد تؤثر على نفس النباتات طریق جذورھا 

  النباتات.

تحت ظروف معینة أو مركبات تصبح سامة تحتوي بعض نباتات االدغال على مركبات سامة -2
  كبذور الحنیطة والرویطة والحلیان.اذا تغذت علیھا للحیوانات 

والكطب  Stipa tortilisوالصمعة  Astragalus sppالجداد ومن االمثلة على النباتات السامة :
Tribulus terrestris  والحرملPeganum hermala  وأم الحلیبEuphorbia 

helloscopia   وعین الدیكAdonis aestivalis  وشقائق النعمان Anemone coronaria 
  .وغیرھا Citrullus colocynthisوالحنظل  Brassica arvensisوالفجیلة 

  أسس التقییم الكمي لنبت المراعي 
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أقصى انتاج بشكل یضمن وتحدید خطة استغاللھا  سة علمیة في ادارة المراعيان رسم سیا
والعمل على تحسینھ یتطلب دراسة الغطاء المرعى ضمان عدم تدھور حیواني وبنفس الوقت 

مثل على الصفات الكمیة یھدف الى التعرف تي من الناحیتین الكمیة والنوعیة: فالتقییم الكمي النبا
وغیرھا من التي تشغلھا وارتفاعھا ووزنھا ونسبة مساحة االرض ھا كثافتعدد النباتات و

  في تحدید انتاجیة المراعي.المھمة واالساسیة المؤشرات 

والقیمة الغذائیة النباتیة  (العشائر)نوع المجتمعات أما التقییم النوعي فیتضمن التعرف على 
  من قبل الحیوانات المختلفة. جة استساغتھاودر

  یس الكمیةالصفات والمقای

  والتي یمكن تلخیصھا بما یلي:للنباتات ان الدراسات الكمیة تعني دراسة أو قیاس الصفات الكمیة 

    Frequencyالتكرار-1

(الواح أو مربعات  ما في عدد من وحدات المالحظةعدد المرات التي یوجد فیھا نبات ویقصد بھ 
یمكن مشاھدتھ یعد النبات موجودا عندما ففي ھذه الحالة  )قد تكون متر مربع واحد بمساحة معینة

وبعد قیاس عدد االلواح أو المربعات داخل اللوح أو المربع.  Vertical Projectionمن االعلى 
االلواح أو المربعات شوھد فیھا النبات على عدد یحسب التكرار بتقسیم عدد االلواح التي 

فمثال : في مؤیة بضرب الناتج في مائة. ویمكن التعبیر عن التكرار بنسبةالمستعملة في الدراسة.
وشوھد ھذا النبات لقیاس تكرار نبات ما أستخدمت عشرة مربعات بصورة عشوائیة مرعى معین 

  . 100)×10\4(في أربع مربعات فالنسبة المؤیة لتكرار ھذا النبات ھي

، عدد  حجم اللوح أو المربع یعتمد على عدة عوامل منھا:رغم أھمیتھ وبساطتھ ان التكرار 
ھذه العوامل عند تفسیر نتائج طبیعة توزیع النباتات. والبد من أخذ النباتات في وحدة المساحة و

  مثل ھذه الدراسات بنظر االعتبار.

  Density عدد النباتات (الكثافة)-2

بمصطلح في ھذه الحالة ویعبر عنھا الموجود في وحدة المساحة وھي عدد نباتات النوع الواحد 
. بالنسبة لبقیة االنواع االخرى ) Abundance(عن وفرة النوع وقد یعبر عدد النباتات ، الكثافة 

ففي حالة مراعي مختلفة مربعات باحجام ومساحة المرعى یمكن استعمال وتبعا لحجم النبات 
، أما في حالة الشجیرات فیمكن استعمال مربعات بمساحة متر مربع واحد العشبیة یمكن النباتات 
  ربعات ذات مساحة أكبر.ماستعمال 

  Plant height ارتفاع النبات-3

  ویمثل المسافة بین قاعدة النبات عند سطح التربة وأعلى قمة یصلھا النبات.

  Vegetation Cover الغطاء النباتي-4

نسبة أو مساحة في المراعي سویقصد بھ في تقدیر كمیة النبت استعماال وھو أكثر الصفات الكمیة 
قیاسھا للتعبیر عن نسبة بتیجان النباتات، وھناك ثالث صفات كمیة یمكن لمغطاة اسطح التربة 
  :وھي الغطاء النباتي
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 Basal area or Stemمساحة القواعد النباتیة أو غطاء السیقان - أ

(أو قواعد بواسطة قواعد النباتات  من سطح التربةوھي عبارة عن نسبة الجزء المشغول 
اال على حمایة التربة من عوامل التعریة.بقدرة الكساء النباتي باشرة وھذه ذات عالقة مالسیقان) 

، اال أن فائدتھا یقاس قطر جذوعھا الغابات اذ الشجار أن ھذه الطریقة أكثر استعماال بالنسبة 
  .محدودة في مراعي االعشاب والشجیرات

    Foliag Coverالغطاء الخضري -ب

من من النبات عند النظر الیھا عمودیا (الحیة) یة وھي المساحة التي تغطیھا االجزاء الخضر
  والفروع بنظر االعتبار.، ویأخذ ھذا القیاس الفراغات الموجودة بین االوراق االعلى 

  ) Crown Coverغطاء التاج النباتي (-ج

الكلي عند النظر الیھا عمودیا من االعلى المغطاة بالتاج النباتي ویقصد بھ مساحة سطح التربة 
  قیاس الغطاء النباتي في المراعي.. وھذه الطریقة من أكثر الطرق استعماال في لتاجایط حول مح

   Crown Volumحجم التاج النباتي -5

  اء التاج النباتي وارتفاع النبات.ویمكن تقدیره باستخدام غط

 Weightالوزن -6

ذه الحالة یمكن وفي ھاذ یقطع النبات ویقاس الوزن انتاجیة المراعي وھي أفضل طریقة لتقدیر 
الحصول واذا كان الھدف ھوائیا بعد قطعھ مباشرة أو بعد تجفیفھ النبات االخضر(الطري) وزن 
درجة مؤیة لمدة  70وتجفف بدرجة حرارة الى المختبر فعند ئذ تؤخذ النماذج الوزن الجاف على 

 Arial(ِنبات الھوائیة للیمكن وزن كافة االجزاء ، وفي ھذه الطریقة ثم یتم وزنھا ساعة  72
Biomass ( التي یتغذى علیھا الحیوان أو فروع الشجیرات)Browse ( من أو أي جزء محدد

  .النباتات وھذا یتوقف على الھدف من الدراسة 

  Sampling Methodsطرق أخذ العینات

لتعذر أو المجامیع النباتیة التتم بدراسة كافة أفراد النباتات ان دراسة المراعي من الناحیة الكمیة 
في أغلب االحیان قطع النباتات مثال تتطلب أن بعض الدراسات كالوزن اضافة الى عملیا ذلك 

تتم الدراسة محددة بصورة عشوائیة عینات أو مساحات صغیرة لذلك یكتفي بأخذ قبل وزنھا 
. وھناك طرق عدیدة تتبع استنتاجات حول المرعى كلھ ومن نتائجھا یمكن الحصول على علیھا 
  ذ العینات وأھمھا :في أخ

 Plot Method طریقة االلواح- أ

وتتكون العینة من المطلوبة من المرعى تسجل علیھا المالحظات وھي عبارة عن مساحة صغیرة 
وحجم النبات ونوع ومساحة المرعى (یتوقف عددھا على الھدف من الدراسة عدة ألواح 

ویطلق على جمیعھا مربعات  ، وقد تكون االلواح مربعة أو مستطیلة أو دائریةوغیرھا)
)Quadrat ( من وتوزع في مواقع مختلفة أو الحدید ،وغالبا ماتستعمل مربعات من الخشب

وتسمى االلواح وتدرس النباتات داخلھا  (وفق طرق احصائیة مختلفة)بشكل عشوائي المرعى 
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 Clipسمى (فتقطع النباتات بداخلھا ووزنھا ، فاذا كانت الغایة حسب الغایة من استعمالھا 
Quadrat ( أما في حالة قیاس الغطاء النباتي فتسمىArea Quadrat.  

 Transect Methodطریقة القطاعات -ب

یستعمل عادة القطاع للمراعي وفي الدراسة الكمیة طویل وضیق والقطاع عبارة عن مستطیل 
مواقع  أو لتحدیدالتي تمسھ الخذ المالحظات على النباتات سم)  30-0عرضھ بین ( طيالخ

أو حبل معروف طولھ وقد یستعمل شریط أو سلك على امتداده. على مسافات محددة االلواح 
النباتي ثم تحدد النباتات أو على محور تدرج الكساء أو عشوائي باتجاه معین یثبت في المرعى 

  التي تالمسھ.

قسیم طول ھذا بالنباتات وتالجزء المغطى طول وفي حالة الرغبة بقیاس الغطاء النباتي یقاس 
  .فنحصل على النسبة المؤیة للغطاء النباتيثم یضرب في مائة الجزء على على طول القطاع 

  طرق تقدیر انتاجیة المراعي

  تقدر انتاجیة المراعي بطرق عدیدة منھا:

 Weight Methodطریقة الوزن -1

قدر متجانسة  المرعى الى أقسام أو وحداتوتتلخص بتقسیم وتسمى أحیانا بالطریقة المباشرة 
ثم تقطع (أو المربعات) توضع فیھا االلواح بشكل عشوائي ، وفي كل وحدة تحدد مواقع االمكان 

یمكن فصل الطبیعة وبالنسبة للنباتات المعمرة ویتم وزنھا النباتات الموجودة داخل االلواح فقط 
عن االجزاء  )لجیدةالخضراء ذات القیمة العلفیة ا (نموات السنة الجاریةاالجزاء حدیثة النمو 

، بعد ذلك یمكن على حدا ویمكن وزن كل منھا (نموات السنوات السابقة التي تكون جافة) القدیمة 
  ھي:الواحد بطریقة حسابیة بسیطة تقدیر االنتاج بالدونم 

  2500×مساحة اللوح باالمتار) \معدل وزن العلف في اللوح الواحد(انتاج الدونم=

وفي بضرب معدل انتاج الدونم بمساحة المرعى كلھ.بالمرعى كلھ  تقدیر االنتاجویمكن أیضا 
تبعا لنوع الى أربعة أمتار مربعة عادة الواح بمساحة متر مربع واحد المراعي الطبیعیة تستعمل 

الزراعیة التي المزروعة بمحاصیل العلف للمراعي االلیفة الطبیعي وحجمھ، أما بالنسبة النبت 
اذ یمكن القائھا متر مربع)  2\1-8\1صغیرة (فتستعمل الواح تقریبا  ومتجانسةعادة كثیفة تكون 

  الموجودة داخلھا. وتقطع النباتات بشكل عشوائي من المرعى في أماكن متفرقة 

 Indirect Methodطریقة غیر المباشرة ال

تفاع من جھة وبین نسبة الغطاء النباتي وارایجاد عالقة بین وزن النبات وتعتمد ھذه الطریقة على 
وبھذه الطریقة  ، ومن ھذه العالقة یمكن تقدیر انتاجیة المرعى.النبات أو حجمھ من جھة أخرى 

أو نسبة ارتفاعھا عدد من النباتات وقیاس لكل نبات أو مرعى بأخذ یتم ایجاد العالقة أو المعادلة 
ي المؤشرات تحدد أومن ھذه النتائج ثم تقطع وتوزن (باحدى الطرق السابقة) غطائھا أو حجمھا 

، بعد ذلك تتبع أحدى طرق یمكن استعمالھا لتقدیر االنتاج  (االرتفاع أو نسبة الغطاء أو الحجم)
تم الحصول لتخمین االنتاج باتباع المعادلة التي  (االلواح أو القطاعات أو كلیھما)أخذ العینات 
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أو التوصل الى عالقة بعد وھذه الطریقة لیست فیھا تاثیرات سلبیة أو تدمیریة للمرعى  .علیھا
  . لتقدیر االنتاجیة النھا التتطلب قطع النباتات معادلة مناسبة 

باتباع واالنتاج الكلي لمراعي نباتات الشیح یمكن تقدیر انتاج العلف (النموات الجدیدة) فمثال: 
  والمشار الیھا اعاله:احدى العالقات التالیة 

  1س 14.2+353.4االنتاج الكلي=

  2س 9+52.5لي=أو االنتاج الك

  3س 3.2+7.3أو االنتاج الكلي=

  حجم التاج النباتي :3:غطاء التاج النباتي ، س2:االرتفاع  ، س1اذ أن س

باتباع أحدى المعادالت  (النموات الجدیدة الخضراء)كما یمكن تقدیر انتاج الشیح من العلف 
  1س 4.7+114.9انتاج العلف= التالیة:

  2س 3+15.4أو انتاج العلف=

  3س 0.8+1.1تاج العلف=أو ان

  .حجم التاج النباتي:3:غطاء التاج النباتي وس2:ارتفاع النبات وس1ساذ أن 

 القیمة الغذائیة واالستساغة لنباتات المراعي
Nutritive Value and Palatability of Pastures Plants   

أو أجزاء  نباتات المرعىعلى وھي مدى تقبل الحیوان بالرعي  Palatability:االستساغة  
درجة  تتأثر وھذا یعتمد على نوع النبات ونوع الحیوان ومرحلة النمو. معینة من النبات الواحد.

أو عند عدم توفر نباتات رعویة ، ففي حالة الظروف الجافة بتغیر الظروف البیئیة االستساغة 
الستساغة فان مصطلح امتوفر لذلك  فانھا تتغذى على أي نبات طبیعيمفضلة من قبل الحیوان 

لرعي یضطر الحیوان كاالبل والماعز ز ففي بعض االحیان یتأثر بعوامل عدیدةھو تعبیر نسبي 
كما قد تظطر .Zilla spinosaوالضعرس  Astragalus spinosusمثل الجداد نباتات شوكیة 
لنبات الحرمل الجافة كاالوراق والسیقان رعي نباتات تعتبر سامة بالنسبة لھا االغنام الى 

Peganum harmala  وأثمار الحنظلCitrallus colocynthus  ولكن عند توفر النباتات ،
(االوراق أو من النبات الواحد تختار في غذائھا أجزاء معینة نرى الحیوانات الحولیة المستساغة 

غة ھي اما عالیة االستساویبین الجدول التالي بان كافة النباتات الحولیة  االجزاء العلیا من النبات)
عدا نباتي الصمعة ولسان واالبل على حد سواء من قبل االغنام والماعز أو متوسطة االستساغة 

وان نبات الشعیرة فقط في أطوار النمو االولى ھذه الحیوانات مستساغان من قبل الثور فانھما 
لمعمرة أما بالنسبة للنباتات الطبیعیة اعندما یكون حدیث النمو الخضري مستساغ من قبل االغنام 

بینما جمیعھا تكون مستساغة من قبل االغنام  فان نمواتھا الجدیدة (نموات السنة الجاریة)
  مرحلة النمو باستثناء أنواع قلیلة منھا.واالبل بغض النظر عن مستساغة من قبل الماعز 

 Nutritive Valueالقیمة الغذائیة 
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من أجل التمكن من تحدید رف علیھ یستلزم التععامل اخر مھم اضافة الى االستساغة فان ھناك 
والتي ھي جزء من  للمراعي وھي القیمة الغذائیةالمھمة في تحدید االدارة العلمیة حمولة المرعى 

الى ان ھناك ثالث عوامل ویشیر المختصون في ادارة المراعي الطبیعیة لنباتات الرعویة ا نوعیة
 (حمولة المرعى)ل فترة زمنیة محددة خاللتقدیر عدد الحیوانات التي یتحملھا المرعى مھمة 
  القیمة الغذائیة للنباتات الرعویة.-3االستساغة و-2(انتاج المادة الجافة) واالنتاجیة -1وھي 

  

   والقیمة الغذائیة الرعویة نوعیة المحاصیل العلفیة
بانھا قدرة المحاصیل  Forage Crops Qualityیمكن تعریف نوعیة المحاصیل العلفیة 

الرعویة على توفیر الغذاء الذي یحتوي على العناصر الغذائیة الضروریة لبناء العلفیة و
  االنسجة والنمو المتجانس ومواد الطاقة الضروریة للعملیات الحیویة المختلفة.

 الرعویة طرق التعبیر عن نوعیة المحاصیل العلفیة
   والقیمة الغذائیة

  مل:ر عن نوعیة المحاصیل العلفیة وتشتوجد عدة طرق تعب

  Chemical Compositionأوال:معرفة التركیب الكیمیاوي 
وتھدف الى التعرف على القیمة الغذائیة عن طریق تقدیر العناصر الغذائیة التي تحتویھا 

  االعالف وتتضمن:

البروتینات:وھي من أھم المركبات الغذائیة في المحاصیل العلفیة وتتكون من المواد -أ
  ) والمواد غیر النتروجینیة.Crud Protienامالنتروجینیة (البروتین الخ

  الكربوھیدرات وتشمل قسمین:-ب

   Nitrogen Free Extractالمستخلص الخالي من النتروجین(الكربوھیدرات الذائبة)-1

  :وھي كربوھیدرات معقدة كالكنین. Crud Fiberااللیاف الخام-2

  الدھون-3

  لناتج من حرق المواد العلفیة.وتتكون من الرماد ا  Mineralsالعناصر المعدنیة-4

  وھي ضروریة للنمو. EوDوBوAومنھا فیتامین   Vitamins الفیتامینات-5

   In Vitro Dryثانیا:تقدیر قابلیة النباتات العلفیة على الھضم 
Matter Disappearance   

أي محتوى العلف من : Digestible Energy ثالثا:تقدیر طاقة الھضم
  الطاقة.
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أي معدل تناول الحیوان للعلف، ):Intakeاالستھالك(رابعا:تقدیر 
كمیة - 3سرعة مرور االعالف في القناة الھضمیة -2االستساغة -1ویتأثر بعوامل عدیدة منھا:

  العوامل البیئیة. فكلما كان االستھالك أكبر كلما كلنت النوعیة أفضل.-4االعالف المتوفرة 

  يالقیمة الغذائیة للنباتات الرعویة في البواد
، بالنسبة للحیوان النباتات المعمرة ھي أكثر استساغة من كما بینا سابقا بان انباتات الحولیة 

وبصورة مما ھو علیھ في السیقان في االوراق أكثر وتشیر الدراسات الى أن المحتوى البروتیني 
لي حواوتصل الى  %18أكثر من تصل الى  النباتاتالخام في أوراق فان نسبة البروتین عامة 
وان من السیقان فمحتواھا في االوراق أقل أما االلیاف الخام  Isatis sppفي نبات  27.4%

، وھذا یشیر الى أن القیمة الغذائیة العناصر المعدنیة في محتواھا من ھذه النباتات غنیة معظم 
 أماللعلف الحیواني خالل فصلي الشتاء والربیع.مھما وتشكل مصدرا جیدة للنباتات الحولیة 

اال أن ھذه من الحولیات لھا أقل نسبیا بالنسبة الى النباتات الطبیعیة المعمرة فان القیمة الغذائیة 
البروتین في خاصة وان نسبة المعمرة ذات قیمة غذائیة واطئة التعني بان الشجیرات المقارنة 

واالرطة  والشیحنبات النجد في أوراق كما ھو الحال  %20تزید على أنواع عدیدة منھا أوراق 
أو حتى  %20أقل من ، وان نسبة االلیاف الخام في أوراق ھذه النباتات والنمیص والنیتول والكبا 

خاصة في االوراق والعناصر الغذائیة ان نسب المحتوى البروتیني في العدید منھا  %12أقل من 
لة وخاصة اذا كان النبات في مرحجیدة ذات قیمة علفیة تجعل من معظم ھذه النباتات 

علیھا من المحتوى الغذائي المستحصل ومما تجب االشارة الیھ ھو أن قیمة  النموالخضري.
تبعا لدرجة استساغة أجزاء معینة من النبات الواحد قد تتغیر بالنسبة للحیوان التحلیل الكیمیاوي 

ون على الجزء ما تكعلى االجزاء الخضریة والتي غالبا خاصة وان الحیوان یفضل الرعي 
على أن االجزاء العلویة تحتوي العلمیة على القیمة الغذائیة وي من النبات. بینت الدراسات العل

أما وتقل ھذه النسب باتجاه قاعدة النبات واالجزاء السفلیة.البروتین والدھون أعلى نسبة من 
زاء القاعدیة نسبتھا في االجاذ تزداد المحتوى من االلیاف فھو عكس المحتوى من البروتین 

ینطبق على معظم الغذائي وان ھذا النمط من التوزیع بحوالي الضعف.ارنة باالجزاء العلویة مق
ھي بشكل عام القاعدیة یعود الى أن االجزاء والسبب في ذلك الرئیسیة الطبیعیة نباتات المراعي 

وذات محتوى سلیلوزي تكون عادة سمیكة وان جدران الخالیا القدیمة العلیا أقدم من االجزاء 
  في االجزاء القاعدیة القدیمة.وتقلل نسبة البروتین مكونات االلیاف وھذه تؤدي الى زیادة الي ع

من االجزاء بكثیر ذات قیمة غذائیة أعلى ان االجزاء العلیا من النبات ان ھذه النتائج توضح 
اصة وان خفي ادارة المراعي كبیرة ولھذه النتیجة أھمیة بالنسبة للحیوان، وأكثر استساغة السفلى 

لحد بالرعي على النباتات ھو السماح المراعي الطبیعیة في بیئة لدى المختصین االتجاه العام 
  من التاج النباتي. 50%

  مع بعض محاصیل العلف الزراعیةمقارنةالقیمة الغذائیة للنباتات الحولیة والمعمرة 

أشارت قیة البوادي العرا النباتات الحولیة والمعمرة فيان الدراسات التي تمت على العدید من 
في النباتات أكثر من نظیرتھا الحولیة والرماد في النباتات الخام بصورة عامة بان البروتین 

ویبدو ان ارتفاع نسبة االلیاف وانخفاض عكس ذلك من االلیاف الخام كان محتواھا بینما المعمرة 
ذات قیمة یجعل االخیرة الحولیات بعند مقارنتھا في النباتات المعمرة نسبیا المستوى البروتیني 

نیسان بالعلف لغایة وتزود الحیوانات یبدأ نموھا في كانون االول اال ان الحولیات غذائیة عالیة 
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خالل االشھر فتعتمد علیھا الحیوانات ، أما النباتات المعمرة االمطار الجیدة في المواسم ذات 
بعض مع مثیلھ في للنباتات الطبیعیة غذائي ، وعند مقارنة المحتوى الأو السبعة التالیة الست 

مما ھو الطبیعیة أفضل من لبعض النباتات یتبین لنا بان القیمة الغذائیة الزراعیة محاصیل العلف 
والنباتات المعمرة في الحولیات ، فالبروتین الخام والشعیر في الجت والبرسیم الحال علیھ 

في الحولیات وااللیاف الخام لعلفیة الزراعیة أكثر من نسبتھ في المحاصیل ا (خاصة االوراق)
من الطبیعیة أما محتوى النباتات في محاصیل العلف أقل من محتواھا النباتات المعمرة وأوراق 

وفیما یلي ملحق  فتفوق ما تحتویھ محاصیل العلف الزراعیة. الكلیة (الرماد)العناصر المعدنیة 
  صور الھم نباتات المراعي. 
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