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المفھوم التطبیقي إلدارة المراعي

إدارة أي مورد طبیعي بما فیھا المراعي یعني تحلیل متكامل لكافة المعطیات الخاصة بالمرعى، 

ك  ن ذل تج ع ھ وین لوب إدارت ة بأس رارات المتعلق اذ الق م اتخ ن ث ى وم ات المرع د إمكانی تحدی

واإلجراءات الواجب إتباعھا للوصول للھدف.

ات األ طالمعطی ق بالوس ات تتعل یة           معطی ا)                            ساس اخ، طبوغرافی ة، من ة( ترب روف بیئی ظ

ماعي واالقتصادي والثقافي للسكان المحیطینالواقع االجتت

معطیات تتعلق  بالغطاء النبتي الموجود

معطیات تتعلق بالحیوانات (كمیة ووصفیة)

السابقة = تشكیل قاعدة بیانات         سلسلة من القرارات:المعطیاتإن تحلیل

تحدید إمكانیات المرعى-

امالئمة المرعى لألھداف المنشودة أو تعدیل األھداف الموضوعة سابق-

تحدید طرق التدخل الممكنة لتحسین المرعى وتطویره-

قد یتم تقسیم المرعى إلى وحدات متجانسة تلبي كل منھا أحد األھداف-

تحدید الموازنة المالیة الالزمة-

سنتحدث عن كیفیة الحصول على معطیات لنتعرف على المرعى وعن المعطیات الوصفیة التي 

ا للجلسات تخص الغطاء النبتي في ھذه الجلسة وسن ة وتحلیلھ ات الكمی ترك الحدیث عن المعطی

العملیة القادمة.
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Rang Inventory and Monitoring: حصر المرعى ومراقبتھ

ما لم وتعتمد إدارة المراعي الطبیعیة على معرفة الصفات الحیویة والطبیعیة لألراضي الرعویة 

فیما یخص رعي الماشیة وتأثیر األعداد و.أو اقتراح نوع ومستوى االستغالل المالئم لمنطقة ما

الكبیرة من الحیوانات الرعویة أو توقیت الرعي غیر المناسب فإن ذلك قد یكون مدمراً للمراعي 

والتي غالباَ ما تكون بیئاتھا ھشة. لذلك فإن ممارسات اإلدارة (إدارة المراعي) الفعالة تحتاج إلى 

. تقییم وحصر دقیق لصفات الموارد الرعویة

د  ي، وق ة إلدارة المراع یة ألي خط ائص الرئیس ن الخص ا م ي ومراقبتھ ر المراع ر حص ویعتب

ا  ادة م ویم ییكون الحصر والمراقبة مفصلین بقدر ما یفي بأھداف الخطة. وع تضمن الحصر تق

ولدراسة أي مرعى فإنھ یجب إجراء .مصادر الغطاء النباتي أو المعالم الطبیعیة في زمن معین

امل ل ن المخطط حصر ش الً م اعد ك ي تس ة الت ات الالزم ة المعلوم ى كاف دف الحصول عل ھ بھ

عن إدارة المرعى، وعلى ھذا فإن الحصر یوفر اساساً لقاعدة المعلومات التي تساعد والمسؤول 

ة الحصر بلعلى تطویر خطة اإلدارة  ي عملی ادة  تنتھ ة إلمراعي. وع داد خریطة طبوغرافی ع

م ( اس رس ى بمقی املة للمرع ى 50.000-1ش ات 100.000-1إل م البیان ى معظ تمل عل ) تش

التالیة:

.حدود ومعالم المرعى-1

مواقع المباني.-2

:إضافة إلى )صناعیة او طبیعیة(االسوار الداخلیة -3

الطرق والممرات.

.اماكن ومواقع االمالح

ماكن میاه الشرب (المشارب).أنقاط و

(االستغالل) السابق للمرعى.

اتي.نمط الغطاء النب

ر).كمیة العلف الناتج (أو المقد

.حمولة المرعى

.المساحات المرعیة رعي جائر
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لة (مستعملھ).المساحات غیر المستغ

.أنواع التربة والمساحات القابلة للتعریة والمعرضة للفیضانات

تشمل الخریطة على:-4

.الخطوط الكنتوریة

.الجھات االصلیة وخطوط الطول والعرض

توضیح الرموز المستعملة.الخریطة لمفتاح

:الخطوط الكنتوریة
.ھو خط یصل بین نقاط مختلفة متماثلة في االرتفاع عن مستوى سطح البحر

اء ویشمل الحصر على معالم  ة وجداول الم كطراز الغطاء النباتي والطبوغرافیة والترب

ى وصف  و الحصول عل ا، والغرض الرئیسي للحصر ھ والمشارب واألسیجة وغیرھ

ق ل رودقی رلظ ة الحص راء عملی ت إج ة وق ا ف القائم ة كم خیص الحال و تش ي ھفھ ي ف

.الواقع

إذاً:

حصر الرعي (حصر المرعى (Grazing survey (Range survey):

ات األخرى عملیة ھو عبارة عن  جمع البیانات المنظم والمتعلق بموارد العلف (الكأل) والمعلوم

ة الحوثیقة إدارة المراعي وعملی ة و رصالصلة ب املة أو مركزی ون ش ا أن تك ة إم ذه العملی وھ

كثیفة.

ة بالمراقMonitoring:

رعملیة تقییم تجر تجابة لب ادة ي عادة للتعرف على االس امج اإلدارة (إدارة المراعي)، تجري ع

ال ق بیل المث ى س زمن عل ن ال ة م رة طویل ى تطویر خطة عدة مرات خالل فت دنا إل اج أح د یحت

امالت تسمید، معیم نظام رعي لتقو ائس أو مع دات الحش امالت مبی ین او تقدیر فعالیة إحدى مع

ة النباتي وتجري لتقدیر التغیرات في الغطاء  ذه الحال ي ھ ع خالل فترة من الزمن، و ف وم بجم یق

ر تو ي تظھ رق الت ل الط ذا تفض ون ولھ ون مختلف ادة مراقب ات ع راقبین االعین ین م اً ب اً عالی فق

.مختلفین
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مة لحصر وتقییم أراضي المراعي:الطرق المستخد

ع البیئيقد یزود الحصر  ذه معلومات أساسیة مفیدة بالمقارنة م واع الحصر األخرى إال أن ھ أن

واع  ع أن التزامن م ات ب ذه المعلوم ع ھ ا تجم المعلومات لیست ضروریة على نحو تام . وعادة م

ن رئیسیتین:ویتم الحصر في المراعي الطبیعیة بإتباع طریقتیالحصر األخرى . 

Aerial Photographyأوالً: التصویر الجوي 

وفي ھذه الحالة یتم تقسیم المرعى إلى قطاعات طولیة على امتداده ثم یجري كل قطاع على حدة 

من خالل السیر في منتصف القطاع وتؤخذ الصور الخاصة بمساحة المرعى المراد دراستھا مع 

ورة  ل ص دف عم ویرھا بھ ام تص ا بنظ راد ترتیبھ احة الم ى أو المس احة المرع ل مس ة لك كامل

دراستھا.

ة  ى الخریط یحھا عل راد توض اط الم ل النق ة ك از االستریوسكوب معرف تخدام جھ ك باس د ذل وبع

ة ل الطبوغرافی احة مث اء الخضري -المتكونة بالمس اطق الكس ین من ة االختالف ب درجة –درج

جودھا...الح.انواع المنشآت واألسوار وأماكن و-التغطیة األرضیة

تم  رض وی ذا الغ امیرات لھ زة بك ة مجھ ائرات خاص طة ط وي بواس ویر الج ادة التص تم ع وی

راد تصویرھا  احة الم ذلك المس ة وك ة التصویر المطلوب ا لدق التصویر من ارتفاعات مختلفة تبع

وزمن التصویر.

احات أكب ا تصویر مس ر والعكس ومن المعروف أنھ كلما أمكن التصویر من ارتفاع كبیر أمكنن

ین صحیح  راوح ب ن ارتفاعات تت ذ الصور م ي دراسات المراعي أخ -1500(ویفضل عادة ف

بما یسمح بتوضیح الفروق بین كثافة الكساء الخضري بالمناطق المختلفة وكذلك یسمح م)2000

بتحدید نوع الكساء الخضري.

د  ي تحدی د ف ة یفی زة الحدیث تخدام األجھ ع اس دة م افات بعی ن مس ویر م رف التص توى الص مس

ي الحصول  د ف ا ال تفی ام، ولكنھ اء الخضري بشكل ع وع الكس (مجاري المیاه) ونوع التربة ون

ة  ذه الحال ي ھ تلزم ف ا یس ى مم ین المرع ة إلدارة وتحس ة الالزم ات الدقیق ى المعلوم راء عل إج

نة لصور الملواستخدام اإن الدراسة على الطبیعة مباشرة للحصول على المعلومات المطلوبة. و
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دة ر فائ ون أكث ة یك یح والحراری ى توض ك إل ؤدي ذل ث ی ة حی ر الملون ور غی تخدام الص ن اس م

الصورة بمكوناتھا المختلفة.

األشعة الحمراء الغیر مرئیة (حیث من المعروف أن ویتم استخدام التصویر الحراري باستعمال 

اّ انعكاس األتختلف فیما بینھا من حیث درجة األكسیة الخضراء المختلفة شعة تحت الحمراء تبع

لطبیعتھا وحجمھا وأنواع التفاعالت الحیویة التي تحدث بھا.

On ground surveyثانیاً: الحصر األرضي: 

راوح عرض  ى قطاعات یت راد حصرھا إل ویتم الحصر في ھذه الحالة فعلیاّ بتقسیم المساحة الم

ن  اع م ل قط ى 100ك ة ال5م إل ة الدق ا لدرج ر تبع م أو أكث ي منتصف ك یر ف تم الس ة. وی مطلوب

ع القطاع وعلى امتداده حیث یجري تسجیل األنواع النباتیة المختلفة واألماكن التي تتواجد  ا م بھ

المعلومات األخرى المطلوب الحصول علیھا.

د ى ع ي الحصر الجوي بمعن تخدمة ف ة المس نفس الطریق تم إجراء الحصر ب ي أي می دخول ف ال

د خط  تعمل البوصلة األرضیة لتحدی ة تس ذه الحال ي ھ ابق وف قطاع قبل االنتھاء من القطاع الس

ى  السیر في منتصف القطاع تماماً ویتم بعد ذلك تفریغ البیانات المتحصل علیھا أثناء الحصر عل

ي یتألخریطة طبوغرافیة للموقع للوصول في النھایة  اء نواع العشائر النباتیة الت ا الكس ون منھ ك

رى  ة األخ ات الھام ا والمعلوم اكن وجودھ ري وأم ي والخض ة لالت ور الجوی اعد الص ع تس لموق

المختلفة المكونة للكساء الخضري نباتیة من العشائر الةحدود ومعالم كل عشیركبتحدیدھا أیضاً 

للمرعى.

Vegetation Inventoriesوالحصر النباتي Vegetation Mappingالخرائط النباتیة 

م  ىإن أول برامج حصر المراعي تتضمن رس ة. وتبق ي بعض خرائط نباتی دة ف الخرائط الجی

دأ  د ب ات. وق ن المعلوم د م ر مزی ب األم ان أخرى یتطل ي أحی ا ف األحیان كأساس للحصر، بینم

األخیر في تقنیة االستشعار ماإلنجاز السریع للخرائط النباتیة عند ظھور التصویر الجوي والتقد

.بعدعن

ة  واع النباتی ة لألن بیة أو الكامل وفرة النس ن ال ات ع اتي بیان یم النب ر أو التقی زود الحص ةی المكون

لغطاء النباتي . وقد تكون ھذه البیانات عبارة عن بیانات تقدیریة (مقدرة) أو نوعیة على أساس ل
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ن قطاع ات م ذه البیان ى ھ ول عل تم الحص م أو وزن. وی ة أو حج بة تغطی ددي أو نس ع ع ات جم

ات  رز Sample Plotsالبیان ا تشكل ط اً م ة، غالب احة المدرس ة أو المس ع خالل المنطق توض

األساس لوحدات أخذ العینات.Vegetation typesالغطاء النباتي 

للمجموعات النباتیة:Qaulitative Charactersالصفات الوصفیة: -أوالً 

Sociability)االجتماعیة (-1

ذه وھي صفة تحدد درج ة ھ یرة وللصفة االجتماعی ا داخل العش وع أو تفرقھ ل ن ة تجمع أفراد ك

ي مجموعات صغیرة ،  ات ف ا العین و فیھ مقیاس مختلف الدرجات ، فمنھا تنمو مفردة ومنھا تنم

تعمرات ومنھا ما تتجمع  ي مس ع ف ا تتجم ا م فیھا أفراد النوع الواحد في أعداد كبیرة نسبیاً. ومنھ

ى صغیرة أو كبیرة ، أو  رة أرق ة األخی د الحال ة، وتع یتكون مثال العشیرة منھا وحدھا بصفة نقی

الحاالت االجتماعیة.

وعندما یكون التشتت عادیاً فإن توزیع أفراد النوع یكون اعتباطیا بحتاً أي تقرره الصدفة وحدھا 

ادة  وق الع تت ف ون التش اً یك ھ أحیان راد Hyperdispersion، ولكن زدحم األف دما ت ك عن وذل

ازدحاماً شدیداً في بعض المساحات بینما تخلو منھا مساحات أخرى خلواً تاماً. وقد یكون التشتت 

ادة  ھ Hypodispersionتحت الع ر حدوث ا ینتظ ا مم ر انتظام راد أكث ع األف ون توزی دما یك عن

ة.  ر الطبیعی یة الخضریة غی ثالً ، وھي األكس بالصدفة الطبیعیة ، كما في حقول القمح والذرة م

ن و وع م من الممكن قیاس درجة التشتت أو االجتماعیة بتقدیر التشتت ومعامل التردد معاً لكل ن

األنواع .

Vitalityالحیویة: -2

ر  ذي یعتب اح ال تعین الحیویة نظارة األنواع المختلفة ومدى نجاحھا في عشیرة من العشائر .النج

ا الدلیل على تبعیة النوع للعشیرة ، وذاك ألن األنواع إذا ل ال دورة حیاتھ اثر وإكم م تستطع التك

وإنتاج ثمارھا وبذورھا بنجاح كان ذلك دلیالً على عدم مالئمة ظروف البیئة لھا ومؤذناً بزوالھا 

من المجتمع.
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:periodicityالتغیر الموسمي -3

ول  ي الفص رارة ف ة الح المطر ودرج ة ك وال المناخی ا األح ف فیھ ي تختل ات الت ي الجھ ف

ات المختلفة اختالفاً  ي أوق ر ف ر وتثم كثیراً تبلغ األنواع المختلفة أوج نموھا الخضري وتزھ

میة  اھر الموس ن المظ دد م ى ع ري إل اء الخض ر الكس ز مظھ ذلك یتمی ام، ل ن الع ة م مختلف

Seasonal Aspects ك ي ذل اً ف ، لكل مظھر نباتاتھ الممیزة التي تزدھر خضریاً أو زھری

یادة الوقت من العام حتى تضفي شكلھا ومظھ ر الس ع بأسره، فتظھربمظھ ى المجتم ا عل رھ

لدرجة تحجب غیرھا من النباتات ثم ال تلبث نباتات ھذا المظھر التالي التي تتعقد لھا السیادة 

ة  ي منطق ر الموسمي واضح ف ذا  التغیی ك .وھ ذا دوالی دھا، وھك ي بع رة تختف ة لفت المظھری

وع ادة ن ام بس ن فصول الع ى مریوط ، حیث یتمیز كل فصل م واع تضفي عل أو بضعة أن

م المجتمع خاصاً یتمیز بھ في  ذلك الوقت من العام ومن الممكن تمیز المظاھر  ة لمعظ اآلتی

العشائر النباتیة:

Prevernalالمظھر الربیعي المبكر(-1 Aspect(

Vernalالمظھر الربیعي (-2 Aspect(

Aestival orالمظھر الصیفي (-3 Summer Aspect(

Autumnalالمظھر الخریفي(-4 Aspect(

Winter orالمظھر الشتوي(-5 Hibernal Aspect(

ر  ة والمظھ اختالف األحوال المناخی ف ب ام، ویختل ن الع دداً م اً مح ویستغرق كل مظھر وقت

ون ألنھالشتوي أقل المظاھر وضوحاً  م الكم ل موس ة یمث دم مالئم ك لع ات وذل م النبات لمعظ

این  ي تتب الیم الت ي االق ة وف ھ الجوی اً أحوال ة تباین وال الجوی ا االح یف فیھ ي الص اً ف متطرف

د  ص واح ون ال ف الن كم اك فص ون ھن ط یك یض المتوس ر األب احل البح إقلیم س تاء ك والش

أحدھما صیفي واآلخر شتوي

:)tratificationSالتنضد(-3

زة، سالتي تفي معظم النباتات  ات متمی ي طبق اء األخضر ف ب الكس ود بھا نباتات عالیة یترت

قة النبات السائدة ففي الغابات مثالً تتمیز الطبقات اآلتیة:أعالھا طب
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طبقة االشجار -1

طبقة الشجیرات -2

طبقة االعشاب-3

الطبقة االرضیة -4

ة و في الغابات المطیر ل بیئ ة ،  ولك ى ثمانی د تصل إل ك ق ة االستوائیة توجد طبقات اكثر من ذل

لضوء الشمس كامالً ، وكذلك لتأثیر تختلف عن بیئة الطبقة االخرى فقمم االشجار مثالً تتعرض

ة و العواصف بكل قوتھا بینما الطبقات األالریاح زداد الحمای املین ، وت خرى محمیة من كال الع

یش  ا ایضاً تع كلما اقتربنا من سطح االرض فنباتات الطبقات السفلى لیست مظللة فحسب ولكنھ

ذور النباتات التابعة للطبقات المختلفة و درجة حرارة ثابتة تقریباً، وكذلك جفي جو أكثر رطوبة 

تعیش ھي االخرى في بیئات ارضیة مختلفة فجذور االشجار مثالً تغوص جزئیاً في طبقة تحت  

وق الصخ د عن سطح التربة أو في ف ر بعی ك الصخر غی ان ذل ات إذا ك فل الطبق ة أس ور الواقع

دبااالرض  ة ال ي طبق ا ف ا العلی د اجزاھ اب فتمت ذور االعش ا ج طح االرض أم و س ي تعل ل الت

و الحزازیات و االعشاب الصغیرة واجزاھا السفلى في الطبقة السطحیة ، بینما جذور السراخس 

على طبقات الدبال

ائر ن العش یرة م ي عش اتي و تمثل الطبقات المتعاقبة ف ا النب ا تركیبھ ل منھ زة لك ات متمی مجتمع

في الطبقات المختلفة لھا صور حیة ي توجدالخاص بھا و نباتاتھا السائدة، كما أن األنواع الت
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. لذلك في الدراسات البیئیة أن ندرس كل طبقة على حدى و في الوقت نفسھ یجب أن نعلم مختلفة

یعتمد على ودود الطبقات العلیا و تركیبھا  مثل -وحتى وجودھا نفسھ–تركیب الطبقات السفلیة 

ة تواصي االشجار التي تغلوھا كما أن الشجیرات ذلك طبقة الشجیرات تقل كثافتھا كلما زادة كثاف

كلما زادة كثافتھا زیادة كبیرة فقد ال تدع مجاالً لوجود طبقة عشبیة على اإلطالق. 


