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المميزات الرئيسية للمراعي الطبيعية في الوطن 

 العربي

 

 يتميز الوطن العربي باتساع رقعته وبموقعه الجغرافي المتميز الواقع على عدة بحور
 ومحيطات وصحاٍر وكذلك باحتوائه على عدة جبال وأنهار ووديان وغيرها، مما أدى إلى تكون

 ثمينا  حيث ينتج عنه تنوع حيوي كبير وقدرات ويعتبر هذا التنوع كنزا  . بيئات عديدة ومتنوعة
ربع بيئات أوزلقد قسم المختصون البيئات النباتية العربية إلى . هائلة على إنتاج مختلف السلع

 : كبرى هي 

 .البيئة المدارية، البيئة الصحراوية، البيئة السهبية، البيئة المتوسطية

 

 البيئات النباتية الكبرى في الوطن العربي 

 

 :يئة المتوسطية الب -1
تشمل لبنان و معظم فلسطين وغرب وشمال غرب سوريا و األجزاء الشمالية و الغربية 
من األردن و األجزاء الساحلية الشمالية من مصر و بعض األجزاء من شمال المغرب 

 .العربي
تتميز بشتاء معتدل ممطر وصيف حار وجاف حيث يتراوح المتوسط السنوي للهطول 

وتقل كمية األمطار السنوية كلما اتجهنا ، سنة/ملم1333-033مختلفة بين في أجزائها ال
لذلك فالمناطق التي تزيد أمطارها  .من الغرب باتجاه الشرق أو من الشمال إلى الجنوب

أما في المناطق التي يقل فيها ، سنة تسود فيها األشجار دائمة الخضرة/ملم033عن 
الحشائش و األعشاب في حين تسود ، قصيرةالهطول عن ذلك فتسود فيها الشجيرات ال

 .القصيرة في المناطق األكثر جفافا  وخصوصا  التي تقع في ظل الجبال
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على الرغم من غنى البيئة المتوسطية باألنواع النباتية إال أن أهميتها من الناحية الرعوية 
ها و أن، صغر مساحتها الجغرافية: في الوطن العربي تعتبر محدودة و ذلك بسبب 

تحتضن مساحات كبيرة عبارة عن جبال وعرة تسودها الغابات دائمة الخضرة ذات 
  .و هذه الطرز من النباتات ال تستحدم في الرعي، األوراق الجلدية

و تسود هنا ، خرىأإن الغالبية العظمى من سكان هذه البيئة تحترف الزراعة و مهن 
ولذلك فإن  .و محدودة المساحةأرة ما المراعي المشاع فتعتبر نادأ، الملكية الفردية

ال تنطبق عليه صفات المجتمع الرعوي االساسية حيث تستغل المجتمع الذي يسكن فيها 
والمنحدرات الجبلية الرسوبية في الزراعة بمحاصيل الحبوب او معظم المناطق السهلية 

ت هو من ساسي للحيوانااء األذولذلك فإن الغ، األشجار المثمرة أو النباتات العلفية
  .ي على المراعي الطبيعية فيعتبر ثانويا  عما الر أ، الزراعات ومخلفاتها

 
 : البيئة السهبية -2

ومعظم سوريا وشمال العراق ( االجزاء الشمالية الشرقية)تشمل بعض أجزاء األردن 
تضم نظما  بيئية  متعددة من سهوب و هضاب و سالسل . وبعض أجزاء شمال أفريقيا

 . جبلية عالية
وبموسم جفاف طويل يتراوح ، ميز بقلة امطارها التي تتساقط معظمها في الشتاء والربيعتت

وانخفاضها كما تتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا   .أشهرفي الصيف والخريف 7-5بين 
 .شتاء  مما يؤثر سلبا  على الغطاء النباتي

جمعات كثيفة أو تسود فيها الحشائش و الشجيرات القصيرة والتي تنتشر على هيئة ت
وهي من اغنى البيئات بثروتها النباتية الطبيعية و خاصة  من حيث عدد ، مفتوحة

من الفصائل الهامة Chenopodiaceae وتعتبر الفصيلة الرمرامية ، األنواع النباتية
وغم صغر مساحتها النسبية في  .حيث تنتشر في معظم أجزائها المميزة لهذه البيئة

ن أهميتها الرعوية أكبر بكثير من مدلول مساحتها بسبب سيادة الوطن العربي إال أ
الحشائش والشجيرات القصيرة المالئمة للرعي في معظم مناطقها التي تتلقى أمطارا  أقل 

 .سنة/ملم233من 
 



 8012-8102           مراعي وغابات المناطق الجافة                                                                         

 عال مدور. د                                                                                                         0المحاضرة 
 

3 
 

 :البيئة الصحراوية  -0

 (موريتانيا، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر)تضم أجزاء كبيرة من أقطار المغرب العربي 
وشمال ووسط الجزيرة العربية وبعض أجزاء من شمال وب األردن وجنوب العراق و جن

 .السودان

التي تتلقى هطوال  بين وباستثناء األجزاء الشمالية منها ، تعتبر من المناطق قليلة األمطار
كما يزداد عدم ، سنة فإن األمطار تقل تدريجيا  كلما اتجهنا جنوبا  /ملم153-233

حيث  خصوصا  في المركز زمانيا  و قد تمر سنوات عديدة دون هطول و انتظامها مكانيا  
بارتفاع درجة الحرارة كما تتميز . قد يكون متوسط الهطول في بعض السنوات صفر

و في شهر ( م25-23) م أما في الشتاء فتنخفض كثيرا  53-05صيفا  حيث تصل لـ 
وخاصة  في  تحت الصفردرجات مئوية  13كانون الثاني قد تنخفض درجة الحرارة إلى 

و يعتبر الفرق في درجات الحرارة مابين الصيف والشتاء وما بين  .عةفالمناطق المرت
الرطوبة النسبية منخفضة ومعدالت . مقارنة  مع البيئات األخرى الليل والنهار كبيرا  

كما يعتبر تملح التربة وانتشار ، التبخر مرتفعة ويسود الهواء الجاف معظم فصول السنة
 .الكثبان الرملية من الظواهر الشائعة في أجزاء كثيرة من البيئة الصحراوية

ينتشر النبت الصحراوي الذي يتكون من الشجيرات واألعشاب القصيرة في معظم أجزاء 
وتتركز هذه النالتات في المناطق الرطبة منها كالوديان و ، البيئة الصحراوية

  .المنخفضات

اوية بقلة عدد األنواع النباتية فيها و تدني الكثافة النباتية وعموما  تتميز البيئة الصحر 
ورغم  .واتساع المناطق العارية او شبه العارية من النبت وانعدام أو ندرة الذروة المناخية

عبر مساحات شاسعة في هذه البيئة فإنه التوجد اي فصيلة او رتبة نباتية تجانس النبت 
ناء الحوليات فإن معظم النبت يتميز بصفات جفافية وباستث، محددة متمركزة في المنطقة

ورغم صعوبة الظروف البيئية و صفات النبت الجفافية وقلة إنتاجيته فإن كبر  .حقيقية
المساحة التي تشغلها البيئة الصحراوية في الدول العربية قد عوض الناتج اإلجمالي من 

 .الحصيلة الرعوية
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هو النمط قد جعلت قد جعلت النشاط الرعوي إن الطبيعة الجفافية للنبت الطبيعي 
الرئيسي الستغالل هذه المناطق والذي يمارسه عدد كبير من البدو الرحل حيث ينتقلون 

باستثاء المناطق المروية على ضفاف األنهار . من مكاٍن آلخر مع حيواناتهم و خيامهم
ا ائد في معظم اجزائهفإن تربية الحيوان هو النشاط السو المناطق المزروعة في الواحات 

و لذلك فإن الترحال الطويل داخل الدولة او بين الدول المتجاورة يعتبر ظاهرة واضحة 
 . في هذه البيئة

 :البيئة المدارية  -0
تغطي معظم مساحة السودان والصومال و جيبوتي و األجزاء الغربية و الجنوبية من 

وسلطنة عمان وبعض من اليمن منطقة الحجاز وعسير واجزاء )اقطار الجزيرة العربية 
 .و أجزاء من سيناء و الحفرة اإلنهدامية في فلسطين (أجزاء اإلمارات العربية المتحدة

الليل و النهار  حرارةبعدم التفاوت الكبير بين درجات  تمتاز بارتفاع الحرارة طوال العام و
الغزيرة التي كما تتميز بأمطارها الصيفية ، و الصيف والشتاء و بندرة حدوث الصقيع

 .تميزها عن غيرها من البيئات
مناطق ، وديان عميقة، جبال عالية، سهول منبسطة: تضم البيئة المدارية بيئات متنوعة 

ولذلك تعتبر غنية بثروتها النباتية الطبيعية والمزروعة سواء من ناحية عدد ... مستنقعات
مناطق شاسعة من وجد بجانب السهوب الشجرية ت. و من ناحية طرز النبتأاألنواع 

الحشائش الطويلة والتي تتحول في بعض المناطق المرتفعة إلى غابات تسود فيها 
أما المناطق األكثر أمطارا  فتسود فيها ، االشجار والشجيرات المختلطة بالحشائش الطويلة

ى تعتبر األقطار العربية الواقعة في المنطقة المدارية من أغن. الغابات المدارية المطيرة
وأهم المناطق الرعوية في العالم العربي وخاصة  السودان والصومال وغرب وجنوب 

ارتفاع اإلنتاجية النباتية و الرعوية ، تنوعه، كثافة النبت: الجزيرة العربية و ذلك بسبب 
مما يجعلها منطقة رئيسية لتربية االغنام و اإلبل و ، عن مثيالتها في البيئات األخرى

 . األبقار
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 والمراعيالرعي 

 

 

 Grazingالرعي 
 .الصالحة لالستهالك( الكأل)هو استهالك الحيوانات المستأنسة والبرية  للنباتات 
 .تقسم المراعي إلى مراعي طبيعية و مراعي صناعية

 
 Rangelandالمراعي الطبيعية 

الطبيعية كقلة التي ال تصلح للزؤدراعة بسبب أحد الموانع أو مجموعة من الموانع هي األراضي 
وتكون نباتاتها األصلية ... أو عدم انتظام األمطار أو وعورة األرض أو رداءة صرف التربة

لذا يمكن اعتبار جميع مساحات األراضي في العالم ، مصدرا  لرعي الحيوانات المستأنسة والبرية
هي ، منشآتالتي ليست صحارى جرداء وال أراضي مزروعة وال مغطاة بالصخور أو الجليد أو ال

 .أراضي مراعي
قد تكون نياتات المراعي ثابتة  . تتكون نباتات المراعي من شجيرات و حشائش و غابات مفتوحة

 .بعد تنظيف الحشائش من األراضي وطبيعيا  أو مؤقتة تنشأ بعد الغابات أ
 .إذا  أي أرض غير مزروعة تفي بمتطلبات الحيوانات الراعية و القاضمة تسمى أرض مراعي

 
 Pasturelands (المزروعة)المراعي الصناعية 

وكذلك ، هي المراعي التي تدخل فيها اإلنسان بزراعة النباتات المرغوبة والتي تصلح للرعي
قد تكون هذه المراعي تحت . تشمل المراعي الطبيعية التي يعتني بها اإلنسان ويتدخل في إدارتها

 .باألمطار أو تروى نظام ري ثابت فتسمى بالمراعي المروية
 

 
 :همية المراعي أ



 8012-8102           مراعي وغابات المناطق الجافة                                                                         

 عال مدور. د                                                                                                         0المحاضرة 
 

6 
 

نتاج الحيواني كاللبن تغذية الحيوانات المستأنسة و التي بدورها تمد اإلنسان باإل -
 ...و السماد والركوب واللحم والصوف

 .كمصدر للحوم والصيد واالستمتاع موطن للحيوانات البرية ذات القيمة العالية -
ال  وراثية للعديد من محاصيل موطن لكثير من النباتات البرية والتي تعتبر أصو  -

 .الغذاء والكأل
إن أراضي المراعي هي أكبر المساقط المائية في الوطن العربي فيمكن االستفادة  -

 .من مياه الجريان السطحي باستخدام التقنيات المختلفة لتكون مصدرا  مهما  للمياه
ية 1ساهم بتغالحفاظ على التربة من االنجراف و زيادة تسرب المياه لألعماق مما ي -

 .المياه الجوفية
 .التنزه واالستجمام -
 .مصدر ألخشاب الوقود -
 .مصدر للنباتات ذات القيمة الطبية والعطرية والتزيينية -
تعتبر المراعي مصدرا  للعيش لشريحة ال بأس بها من المجتمعات الرعوية في  -

لألقطار البوادي واألرياف العربية والتي تساهم بدورها في تنمية الناتج القومي 
 .العربية

 
 

 :الطرز الرئيسية للمراعي 

 
، مراعي الشجيرات الرعوية، مراعي األعشاب: تشمل الطرز الرئيسية للمراعي في العالم 

 .مراعي التندرا، مراعي الغابات، مراعي السافانا
يتألف كل طراز من الطرز السابقة من عدد من المجتمعات النباتية التي تختلف 

 .تأثير اإلنسان عليها، التربة، الظروف المناخية: ة تبعا  لالختالف في بمكوناتها الحيوي
فقطع األخشاب والزراعة و الرعي و إقامة المنشآت الصناعية قد أحدث تغييرات كبيرة 

 .في المكونات الحيوية الطبيعية في جميع طرز المراعي
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 :Grasslandsمراعي األعشاب  -1
ج الكأل للحيوانات البرية و المستأنسة هي أكثر مراعي العالم إنتاجا  عندما يكون إلنتا

يخلو هذا الطراز في صورته النموذجية من النباتات الخشبية . االعتبار األساسي
 .وتسوده نباتات العائلة النجيلية( أشجار وشجيرات)

بسوق مفصلية مجوفة وأوراق ضيقة النصل ذات تعريق تمتاز األعشاب النجيلية 
 : جد مع األعشاب النجيلية في بعض المراعيتتوا. متوازي ومجموع جذري ليفي

و  Cyperaceae (Carex sp.)وتضم السعديات : أشباه النجيليات  -
تتميز أشباه النجيليات بأن لها . Juncaceae (Juncus sp.) األسليات

أوراق وجذور شبيهة بتلك الموجودة في النجيليات ولكنها تختلف عنها بأن 
  .و غير مفصلية( غير مجوفة)ساقها مصمتة 

 .ير من أراضي األعشابتتواجد في كث: Forbsاألعشاب عريضة األوراق  -
التشبه النجيليات حيث تتميز بجذر وتدي و أوراقها عريضة ذات تعريق 

 .وسوقها مصمتة غير مفصلية شبكي
تعتبر مكون ثانوي من مكونات مراعي األعشاب وتمتاز بسوق : الشجيرات  -

 نع راجشألا فلتخت .ةليو ط و ةظيلغخشبية متفرعة قرب القاعدة وبجذور 
 زاتمتو  ،ضر ألا حطس نع ا  ديعب عر فتي زيمم عذج دو جو ب تار يجشلا
 نا نيح يف نو كسلا ةر تف لالخ ةيح اهقو س ءاقبب تار يجشلاو  راجشألا
 ىو تسم ىتح فجت قار و ألا تاضير ع و تايليجنلا مظعمل ةيئاو هلا ءاز جألا
 مسو م لالخ وأ ةلدتعملا قطانملا يف ءاتشلا لصف لالخ تو متو  جاتلا
 .ةير ادملا قطانملا يف فافجلا
 

   Savanna Wood lands:فانااأراضي مراعي أحراج الس -2
 :  Savannahتعريف السافانا 

( أجمــات)هــي أراضــي حشــائش مــع وجــود أشــجار متنــاثرة إمــا منفــردة أو فــي مجموعــات 
ــــــة  ــــــين أراضــــــي الحشــــــائش الحقيقي ــــــا  ب وعــــــادة مــــــا تكــــــون أراضــــــي الســــــفانا نوعــــــا  انتقالي

grasslands  والغابات.(Forest)   
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  .(م12ل من أق)تفرقة وقصيرة النمو تسود أحراج السفانا أشجار م -
تضـــم الطبقــــة تحــــت الهاميــــة طبقــــة عشــــبية منتجــــة وخاصــــة إذا لــــم تتعــــرض للرعــــي  -

  .الشديد
للغطــاء النبــاتي العشــبي وزيــادة فــي كثافــة  اينــتج عــن شــدة الرعــي فــي الغالــب انحســار  -

  .األشجار والشجيرات فيها
  .اباتالية بين أراضي األعشاب والغتقفانا في المنطقة االناما توجد أحراج الس عادة   -
يستمر التذبذب في سيادة األعشاب أو الغابات في الطراز الحيوي اعتمادا  على شدة  -

وقــــد زادت كثافــــة األشــــجار  .الرعــــي ومكافحــــة الحرائــــق وقطــــع األخشــــاب والجفــــاف
والشــجيرات بشــكل كبيــر فــي العديــد مــن منــاطق أحــراج الســفانا نتيجــة منــع الحرائــق 

 .نامية تحت الغطاء الشجريجيلية الوازدياد شدة رعي األعشاب الن
 

    Forest landsأراضي الغابات -0

م بــــين 13أقــــل مــــن )فانا بوجــــود أشــــجار متقاربــــة اتتميــــز الغابــــات عــــن أشــــجار الســــ -
  .م12يزيد ارتفاعها عن ( األشجار 

تــدار الغابــات أساســا  قــي منــاطق كثيــرة إلنتــاج األخشــاب إذا كــان كثافتهــا العاليــة قــد  -
  .قيمتها الرعوية تصل إلى درجة تنعدم معها

قــد تنــتج بعــض أراضــي الغابــات كميــات كبيــرة مــن الكــأل لرعــي الحيوانــات المستأنســة  -
والبرية عند خف األشـجار إلنتـاج األخشـاب أو عنـد حـدوث حرائـق أو فـي األمـاكن 

 .المفتوحة قليلة األشجار
  

   Tundra:أراضي التندرا -4

ـــة مـــن األشـــج - ـــدرا األراضـــي المســـتوية الخالي ـــاطقيقصـــد بالتن القطبيـــة أو  ار فـــي المن
  .(الباردة)المرتفعات العالية 

  .يسود هذا الطراز نباتات معمرة تنمو في خصل أو شنات -
  .أهم الطرز النباتية الخشبية فيها(   Salix) تعتبر الشجيرات التابعة لجنس  -
فـوق خـط ( م2033أعلـى مـن )فـي االرتفاعـات العاليـة ( الجبليـة)توجد التندرا األلبية  -

 .(timberline)ألشجار ا
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   Desert Shrub lands(:مراعي الشجيرات الصحراوية ) أراضي  -5

هــي األراضــي التــي يكــون فيهــا الغطــاء النبــاتي   Shrub lands :تأراضــي الشــجيرا
 (Shrubs).المسيطر هو الشجيرات

 .تعتبر مراعي الشجيرات الصحراوية أشد مراعي العالم جفافا  وأكثرها مساحة -
الطراز من المراعـي بوجـود النباتـات الخشـبية التـي ال يزيـد ارتفاعهـا عـن ثـالث يتميز هذا  -

 . أمتار مع وجود نباتات عشبية متفرقة في الطبقة تحت الهامية
ـــدهور قســـوة نتيجـــة  - ـــى أشـــد حـــاالت الت الرعـــي تعرضـــت مراعـــي الشـــجيرات الصـــحراوية إل

 .  الجائر
 .بعد التدهور تعتبر أبطأ طرز المراعي الحيوية في استعادة نموها -
 بنشــأت مراعــي الشــجيرات الصــحراوية فــي بعــض الحــاالت نتيجــة تــدهور مراعــي األعشــا -

 .   نتيجة الرعي الجائر للحيوانات المستأنسة( الحشائش)
   

 
 

 


