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 النظام البيئي الرعوي

 

فهي  ةومهوا  ييهر حيه ةراقيه ةوحيوانيه ةنباتيه ,ةوما تحويه  مهن ئائنهاي حيه ة من الطبيع ةمساحأي النظام البيئي هو 
 .وئذلك هو النظام البيئي الرعوي .ةيويير الح ةجزاء الحيل ه من تبا ل في الموا  بين األتفاعل مع بعضها وماتو 

 :لف النظام البيئي منأيت 

 .ةمل المناخ وييرها من عوامل البيئو عوا ةوتشمل الترب :ةالموا  الغير حي .1
 (.النباتاي  )ة التغذي ةالئائناي ذاتي :ةناي المنتجالئائ  .2
 (.نساناإلمنها ض يقع) ةالتغذي ةوهي يير ذاتي :ةالئائناي المستهلئ .3
ة الميتهه ةوالحيوانيهه ةتفئههك المههوا  النباتيهه ةوييرههها مههن ئائنههاي مجهريههوبئتيريهها فطريههاي  :ةالئائنههاي المفئئهه  .4

 .ةوتحولها لمرئباي بسيط

 ,راجشهألا ضعهبو  ةقهر فتم يار يجشه و ا  بهلاي باشهعأ نعه ةر ابهع يه ةجتنملا يانئائلا نإف يو عر لا يئيبلا ماظنلا يف
 ناسهنإلا يهه ةئلهتسهملا يانهئائلاو  ,(ةسهناتسمو  ةيهر ب) يعهار ملا يفه ىعر ت يتلا ياناو يحلا يهف ةجتنملا يانئائلا امأ
  .ىعر ملا يف  جاو تت يتلا ةير بلا ةمحاللا ياناو يحلا ضعبو 

 

 : وظائف النظام البيئي

 ةوههذه تملهل فهي الحقيقه .ةواله وراي الئيميائيه ةته ف  الطاقه, وي مهن زاويتهين عهلنظهام البيئهي الر لهى وظهائا اإينظر  
  . اخل النظام البيئييولوجية يز فعملياي 

 :Energy Flow ة دفق الطاقت

تح ث وال تفنهى سهت ال ةان الطاقه :ةالحراريه ةول لل يناميئهل النظام البيئي وف  القهانون األخال ةيعمل انسياب الطاق 
 .خرآنما تتغير من شئل الى ا  و 
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 ةعشاب النجيليوفي  تستغل األ .ويعجزاء النظام البيئي الر أبين  ةلتحوالي الطاق ا  مبسط ا  رسم 1يوضح الشئل رقم 
 ةئيميائي ةطاق ىلإعملي  التمليل الضوئي  ةوتحولها بواسط ةالشمسي ةاالورا  والشجيراي الطاق ةعشاب عريضاألو 

 ةنها تحصل علهى الطاقهإنسج  النباي فأعلى  ةالحيواناي العاشب النباي الخضراء عن ما تتغذى ةنسجأفي  ةمخزون
خهرى علهى الحيوانهاي األ بالتغذيهةئهالي اللحهوم آن خالل عملي  الهضم ومن لهم تقهوم النباي م ةنسجأفي  ةالمخزون

ن مه ةالغذائيه ةتتسهرب عنه  ئهل حلقه  فهي السلسهل ةن الطاقهإومع هذا ف .ةصل من يذائها على حاجت  من الطاقوتح
 .خالل التنفس

ة مهن الئفهاء ة تامهةليسهي علهى  رجه ةالغذائيه ةمهن حلقهاي السلسهل ةفي ئل حلق ةن الئائناي الحيإلى هذا فإ ةضافا  و 
ن إومهها  .ةعنه  ئههل مرحله ةيههتقلب بشه  ةن ته ف  الطاقهإولههذا فهه ةالمتاحه ةالمصها ر الغذائيهه ةفهي حصهولها علههى ئافه

يسهير فهي اتجهاه  ةن ته ف  الطاقهإفه ذاوله .اسهتخ امها ةعها ا  ن اسهتعا تها و نه  ال يمئهإف ةحرار  ةفي صور  ةتتسرب الطاق
 .من الشمس باستمرار ةطاقالب عا  الشحنن ي  أواح  ويجب 

وتوضههح هههذه  .الرعههوي فههي النظههام البيئههي ةتقهه ير حجههم تهه ف  الطاقههلجريههي أهنههاك عهه   قليههل مههن ال راسههاي التههي 
الهذي تتلقهاه النباتهاي فهي النظهام البيئهي الرعهوي  سهتعمالبل لالقاال شعاع الشمسي من اإل %1قل من أن أال راساي 

لمها فهو  سهطح  ةوليهاأل ةنتاجيمن اإل نسبيا   يسيرا   ا  ن جزءإلى ذلك فإ ةضافا  و  .الضوئيتخ م في عملياي التمليل يس
 .ةبما فيها الماشي   العاشبايتستهلئ ةالترب

 

 انسياب الطاقة في النظام البيئي الرعوي: 1الشئل 
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 :Chemical Cycling العناصر ةدور 

 ةن العناصهر الئيميائيهإف ,ةوعلى النقيض من ت ف  الطاق .للنظام البيئي الرعوي ةاللاني ةالرئيسي ةهي الوظيف و
م مصهه ر عهه   مههن األ ةوتعتبههر الصههخر  .اسههتخ امها ةعهها إجههزاء النظههام البيئههي و يمئههن أخههالل  ةتتحههرك فههي  ور 

مهها أ. ةخههزان للعناصههر المع نيههئفههي الع يهه  مههن الحههاالي  ةوتعمههل التربهه .النيتههروجين اعهه ما ةالعناصههر المع نيهه
ن أويجهب  .للنبهاي ةييهر متاحه ةيازيه ةولئهن فهي صهور  ,ن ترئيزه ئبيهر فهي الههواء الجهويإالنيتروجين ف ةبالنسب
فههي عقهه  علههى  ةمههع نباتههاي معينهه ةتئافليهه ةو تلههك التههي تعههي  معيشههأ ةيقههلالط ةو تحولهه  الئائنههاي ال قيقههأ  تلبتهه

 .ن يستفي  منها النبايأصور يمئن  ىلإ الجوي تقوم بتحويل النيتروجين ةجذورها وهذه الئائناي الحي

 ةوتسهتهلك الحيوانهاي العاشهب .عه   مهن الوظهائا  اخلههابتمتب جذور النباتهاي العناصهر وتقهوم ههذه العناصهر 
حليههل بت ةتقههوم المحلههالي والمسههتهلئاي ال قيقهه (.2)النبههاي ومهها تحتويهه  مههن عناصههر مع نيهه  الشههئل رقههم  ةنسههجأ

 ةعاليه ةفهي النباتهاي العشهبي ةاله ور  ةبهر سهرعوتعت .ةلهى التربهإ ةومهن لهم تعهو  العناصهر الئيميائيه .ةالبقايا النباتيه
 .لبعض الوقي ةالنباتي الما ة في ةولئن العناصر تبقى محتبس

بعهه  تحللههها حيههث يمئههن  ةومههن لههم تعهها  الههى التربهه ,عههىجميههع المسههتهلئاي وبولههها فههي ارض المر ث يسههتقر رو 
بعهض العناصهر عنه ما تنتقهل الحيوانهاي  ةزاحهإفهي  ةاالليف ةويتسبب رعي الماشي ,للنباتاي ان تعي  امتصاصها

بقههار حههول مههوار  المههاء والمنههاط  خههرى عنهه ما تتجمههع األأئمهها يحهه ث تغييههر فههي توزيههع عناصههر  ,عههىمههن المر 
 .خرى التي تترئز فيها الحيواناياأل
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 في النظام البيئي الرعوي  ورة العناصر: 2الشئل 

 

 :ي وثبات النظام البيئيعالر 

وق  يتذبذب ههذا . العاشبايعلى ق ر ما من االستقرار مع الزمن بوجو  مستوى معين من  ةالبيئي ةق  تصل االنظم
ن إومههن لههم فهه .بالغطههاء النبههاتي مضههر ىمسههتو  ىلههإوقههاي ن يصههل فههي وقههي مههن األأويمئههن  العاشههبايالمسهتوى مههن 
 .ةوالمستهلئ ةالمنتج ةن يحيط بتغير ئبير في الئائناي الحيأيجب  ياالتزان الذرو 

 لعوامهههل محههه  ة ةجابسهههتا ,ةالئبيهههر  ي العاشههبايسهههتبع ان ا  حتهههى و  ,تذبهههذبوي ةحرئيههه ةطهههاء النبهههاتي فهههي حالههيبقههى الغ
 .في الترئيب النباتي تحول ةيصاحب رعي الماشي ,خرىأوفي حاالي  .المناخ ةوخاص ,خرىأ

 التفههاوي فههيسههبب ب إصهه ار حئههم عههام بمئههان ةومههن الصههعوب .الماشههية متبههاين حيوانههايلير رعههي أن تههأوهئههذا نجهه  
خههرى أعوامههل موسههم الرعههي و ترئيههب الغطههاء النبههاتي و  الرعههي  ومسههتوياي ة للرعههينههواع المختلفههالمنههاخ ومقاومهه  األ

 إلههىخههرى قهه  يصههل هههذا التحههول أبينمهها فههي حههاالي  ,تحههول فههي الترئيههب طفيفهها  اليئههون  االيوفههي بعههض الحهه. ةئليههر 
ليراي أي والتهعهليراي الر أن الفصهل بهين تهأال إ ,ةالمعقه  ةتطهور التقنيهاي التحليليهالريم من وب .النمو ةتغير في طبيع

 .يبقى صعبا   ةالمناخي
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 مؤشرات تدهور أراضي المراعي الطبيعية

 

ة راضههي القاحلههواأل ةئههز العربههي ل راسههاي المنههاط  الجافههمر الشههاري ال راسههاي التههي انتشههري فههي الههوطن العربههي و أ
, ةقطهار العربيهراضهي المراعهي فهي األأى الته هور الشه ي  الهذي تعرضهي له  لهإ ةقطهار العربيهألومرائز البحهوث فهي ا

واقتصههري هههذه  %.22وفههي السههعو ية , %09تبلهه   فنسههبة التهه هور فههي أراضههي المراعههي فههي سههوريا واألر ن مههلال  
تساع  على علمية  ةعملي ةلى منهجيإلهذا الت هور  ون التطر   ةمظاهر الرئيسيالال راساي والتقارير على وصا 

ومهههن الجههه ير  .راضهههي المراعهههيأل ةي علهههى الخصهههائب المختلفهههأالتغيهههراي التهههي طهههر  ةئميههه ةنسهههب (و تقههه يرأ)تح يههه  
ال تملهل الوضهع  ةن  راسهاي ق يمهمه ةتقاسهمور تها ال راساي والتقارير أالتي  "ةالوصفي"ن معظم المعلوماي أبالذئر 

للقيهاس للوقهوا  ةقابلهالعتمها  معهايير أو مرشهراي  ة وريهة بصور  ةبحوث و راساي ج ي إجراء الراهن مما يست عي 
ههذه المرشهراي المئونهاي ن تتنهاول أئيه  علهى أوالبه  مهن الت .ةعلهى المهوار  الرعويه تطهرأعلى ما يستج  من تغيهراي 

 .ة المعتم ة عليهاالحيوانيية نتاجاإلنظم وال (المساقط المائية, التربة, النبي)للمراعي  ةويالحي - ةالفيزيائي

  :مؤشرات تدهور النبت الطبيعيأـ 

  :ي الطبيعي هيعلى ت هور النب ةهم المرشراي ال الأ

ئهل مهن  ته ني, سهايةالمست ةنهواع الرعويهاي األر ظهور بها  ن رة , ةتغير ترئيبت  من االنواع النباتي ,انحسار تغطيت 
يته  مهن بهذور تئهون يالبإذ توتغيهر ترئيبه   ةضهمور حجهم المخهزون البهذري فهي التربه ,ةقيمت  الغذائيت ني ,  تنتاجيإ

 .ةالنباتاي يير الرعوي

لمنههع التحيهز عنهه  إجهراءاي المسههوحاي والقياسههاي  عالميها   ةمعتمهه  ةتبهاع طههر  علميهإويتطلهب قيههاس ههذه المرشههراي 
الطبيعي للحصول على  بيخصائب الن ة إعتيانئيفيفي  ةيتطلب عق  ورشاي عمل متخصص ب وره  وهذاالنبتية 

 .حصائيلتحليل اإللوقابل  ,ة ار اناي يعتم  عليهم في التخطيط واإلبي

فهي ال راسهاي  سهر ها تئهرار ىالبهاحلون والفنيهون عله التهي اعتها  طبيعهيت هور النبهي ال على مرشراية مللومن األ 
 :والتقارير ما يلي
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  الرعويهههة بصهههورة حههها ة ومسهههتمرة ممههها جعهههل أتربتهههها انحسهههار الغطهههاء النبهههاتي الطبيعهههي فهههي معظهههم البيئهههاي
 .الماء والهواء ة لإلنجراا بفعلعرض

  نتاجيتههها الالتغيهر فهي ترئيهب النبهاتي الهذي تملهل بانهه لار النباتهاي الرعويهة ال الهة التهي تمتهاز باستسهايتها وا 
, Salsola vermiculata الرولهها ال و يههة,Dactylis glomerata اإلصههبعية المتجمعههة: الجيهه ة ملههل 

 أنههواع القفعههاء, Oryzopsis miliacea الرزيههة الناعمههة, Oryzopsis holciformis الرزيههة الصههوفية
Astragalus spp. , العهرف Rhanterium epapposum ,الحسهئنيي Cenchrus spp. , أنهواع

 ..Panicum spp أنههواع التمههام, .Pennestum spp أنههواع ال خنههة, .Onobrychis spp بالقطه
النباتاي الرعوية نباتاي أخرى منها الشوئية والسامة ومنها قليلة القيمة الرعوية في  هذه وانتشري ب ال  من

, Calotropis proceraالعشهههار, Peganum harmalaالئليهههر مهههن منهههاط  الرعهههي ملهههل الحرمهههل 
 الهزيال, Carex stenophylla النميب,  Alhagi maurorumالعاقول, Noaea mucronataالصر

Zilla spinosa ,وأنواع Fagonia spp.  وأنواع اللبينةEuphorbia spp.. 
  تصههحر مسههاحاي ئبيهههرة مههن أراضهههي المراعههي التهههي ئانههي تزخههر بالنباتهههاي المعمههرة الجيههه ة بسههبب الرعهههي

عليههها ئليههرا  اج والتههي ال يعههول الجههائر حيههث تحولههي إلههى مراعههي تسههو  فيههها النباتههاي الحوليههة قليلههة اإلنتهه
و األمللة على ذلك ئليرة ملل ما ح ث في ئلير . ت هور هذه األراضي حتى أصبحي يير منتجة ىوتوال

ئلير من مناط  الرعي السو ان وشمال الجزيرة العربية وبعض مناط  حوض الحما  في ئل مهن األر ن 
 .عض مناط  سهل تهامة في اليمن الشماليوسوريا والعرا  والسعو ية وحوض ال لار في العرا  وب

 النباتهههاي  ةيا وسهههبسهههبب االنحسهههار الشههه ي  فهههي الغطهههاء النبهههاتي  ةالمسهههاقط المائيههه ةعمهههل وحيويههه اضهههطراب
ه الههى خههارج المسههاقط الفيضههاناي و تهه ف  الميهها ثسههاع  علههى حهه و  مههام ةمههن النباتههاي المعمههر  بهه ال   ةالحوليه

 .بفعل تلك الفيضاناي والسيول االتي تجر  ةتربمنها ناهيك عن ئمياي األ ة ون االستفا 
   راضهي المراعهي أفهي  ةتهي ئانهي تحتضهنها الموائهل الطبيعيهان لار الع ي  من الحيواناي والطيور البري  ال

 . الموائل هذه ةنتاجيوت ني إبسبب ت هور الغطاء النباتي 
 طاع المجتهراي بسهبب ته ني لق ةحتياجاي العلفيواال ةنتاج المحلي و من الموار  العلفياتساع الفجوه بين اإل

ئلههر مههن أ تسهه  ال ةالموار  الرعويههفهه .ةمسههتمر ة حهها ة و راضههي المراعههي بصههور أل ةوالرعويهه ةالنباتيهه ةنتاجيههاإل
 ةزيهها ل ة العلفيههة الفههاتور  ةي ارتفههاع قيمههوهههذا يعنهه .ةالعربيهه ةللحيوانههاي الرعويهه ةمههن المتطلبههاي الغذائيهه39%
 .ةالمستور عالا األ ايئمي
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  :ةمؤشرات تدهور الترب -ب 

 :هذه المرشراي تشمل و 

 بعها مع الوقي يت ةالسطحي ةالعليا من الترب ةانضغاط الطبق: 
 ةالعضوي ةمن الما  ةني محتوى التربت ل ةحيالسط ةتفئك حبيباي الترب 
  ةعلى سطح الترب ةالنتوءاي الصخريو  ةالحجري ةالتغطي ةزيا 
  ةالسطحي ةاا التربانجر. 
 األخا ي شئل منها لتتالوقي  مرورمن الشقو  التي تتسع مع  ةتشئل شبئ 
  يعلى سطح االرض تح  من نفاذيتها للماء وتزي  من ئمياي الجريان السطح ةلبص ةتشئل قشر.  
 الذي يالمخزون البذر  ةخسار  هيراضي المراعي أفي  ةالسطحي ةالنجراا الترب ةهم المشائل المرافقأ ومن 

 .ذاتيا   لتج ي  نباتاي المراعي ةلياي الهاميعتبر من اآل
 

  :المائي مؤشرات تدهور المسقط -ج 

هطهول االمطهار  ةويقه ر متوسهط ئميه .ةالجافه ةفهي المنطقه ئه جزاأتقع معظم  حيث يتميز الوطن العربي بشح المياه
الههوطن  ةن مسهاحأبه علمها   ةمطهار اليابسهمههن إجمهالي أفقهط %  2وتشهئل ههذه الئميه  السهنة /3ممليهار  2222بنحهو 

ن فههي الههوطن العربههي وذلههك أل ةالمههوار  المائيههبنهه رة ويرئهه  المختصههون  .ةاليابسهه ةمههن مسههاح% 19العربههي تشههئل 
 399تتلقهههى هطهههوال  مطريههها  يعههها ل % 12السهههنة و /ملهههم 199 قهههل مهههنأ ة تتلقهههى هطهههوال  جمهههالي المسهههاحإمهههن  76%
 .ةلموار  المائيفي ا ة والشحر  من النيزي   ممان التبخر م ةمع الي عاليالسنة ويراف  ذلك /ملم

ن التصههريا ا  و  .ميههاه فههي الههوطن العربههيلل ةوالغابههاي المسههاقط الرئيسههي ةراضههي المراعههي والزراعههاي التقلي يههأتشههئل 
 فهي الهوطن العربهي ةواسهع ةتشهئل شهبئ ةنههار مسهت يمأال توج  إذ  ةالسائ  ةلظروا البيئيلعي للمياه هو نتاج الطبي

 ئبيهرا  ته هورا  لهك المسهاقط توقه  شهه ي  .قطهارفهي ئليهر مهن األ ةالمنتشهر ة الموسهمي ةو يهللمياه بالريم مهن انتشهار األ
جمال إويمئن  ,جزاءفي تلك األ ةالسائ  ةجتماعيواال ةواالقتصا ي ةروا البيئيظملت  الأعلى م ى طويل من الزمن 

 :ةي النقاط التاليي الوطن العربي فف ةالمائي المساقط مرشراي ت هور
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 قههب النبههاتي حتههى لههى عمليههاي التعاقهها ا إن الرعههي الجههائر واالحتطههاب إ :اختفــاا الاطــاا النبــاتي الطبيعــي
 مههن الغطههاء النبههاتيتعههري التههرب تمامهها  لههى الحضههيض حيههث إمسههاقط الميههاه  ة مههنوصههلي مسههاحاي واسههع

 .الطبيعي
  ةالمطريهه ةالزراعيه ة ي الهى توسهيع الرقعههأالهى الغههذاء  ةاجهالضهغط السههئاني والح ةزيها  :ةالزراعيــ ةنشـطال 

 .وت رئي بورا  معرضة للتعرية رض خصوبتهافق  األأ مما ةعلى حساب النباتاي الطبيعي ةيز يير المج
 ى ظههور إلهيقهو  انجهراا مهائي  إلى مطارالغطاء النباتي وهطول األ ةزالإتر ي  :خاديد والخنادقظهور ال

 .ةالمنجرف ةمن الترب ةالتي تحمل ئمياي ئبير  النهيرايوالخنا   و   ا يخمن األ ةع ا  ئبير أ
 ةر المسهاقط المائيههو علهى ته  ةوال اله ةوتعه  ههذا مهن المرشهراي الواضهح :لالرمـا ةاالنجراف الريحـي وحر ـ 

عه م وجهو  الغطهاء النبهاتي ل ةتيجهن و. ئين تشهارك بعه ها فهي المخهزون المهاأال يمئهن  ةصولها الهى  رجهو و 
التههي مهن الرمهال  ة ئلبهانخهرى مئونهألههى منهاط  إبفعهل الريهاو والميهاه  ةتتحهرك التربه (بيعهي او صهناعيط)

 .ي والمزارعآغطاء النباتي وته   المنشللنت  الم   ةتغطي سطح الترب
 المسقط قه   ةن منطقأعلى وهي من المرشراي التي ت ل  :ةالنزاعات على موارد المياه في المساقط المائي

 ةتلهك المنهاط  علهى المهوار  المائيه من شح المياه حيهث تتصهارع المجتمعهاي فهي مت ن  وصلي الى مستوى 
 .ة الت هورويزي  من ش  والحروب  ا يول  النزاعايمم  ةالشحيح

 حالل ضههموجههها باالأفهي جميهع  ةالحيها ألته هور مسهاقط الميهاه حيهث تبه  ةالنهائيه ةوههي المحصهل :الجفـاف
 .نسانا  من نباي وحيوان و  ةو موي الئائناي الحيأ ةالذي ير ي الى هجر 

 

النشهاطاي المبذولهة فهي ههذا , مظهاهره, أسباب الته هور) مراعي السوي اء هور ت: سنأخذ ملاال  عن ت هور المراعي 
 .(الشأن

 

 مثال عن تدهور المراعي و مظاهره :
 

 مراعي السويداا في سوريا :
بقلههة هطوالتههها المطريههة واختالفاتههها السههنوية والموسههمية  تتصهها الجمهوريههة العربيههة السههورية ئمعظههم البلهه ان العربيههة

ممهها يهههنعئس سهههلبا علهههى المحاصههيل وأنواعهههها ومهههن هنههها تههأتي أهميهههة البا يهههة السهههورية التههي ههههي عبهههارة عهههن مراعهههي 
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 79حهوالي ألها هئتهار وتشهئل  19.292وتبله  مسهاحتها ,سهنة / ملهم 299يقل مع ل األمطهار فيهها عهن . طبيعية
ة القطر وعبر التاريخ عرفهي البا يهة السهورية بأنهها أفضهل البهوا ي وأيناهها بهالمراعي الطبيعيهة من إجمالي مساح%

حيث توفر المرعى المناسب لللهروة الحيوانيهة التهي ترفه  االقتصها  الهوطني بمهوار  ئليهرة مهن اللحهوم واأللبهان وييرهها 
ئمها أن للغطهاء النبهاتي  ورا هامها  , لحيهواني وئانهي مصه ر ههام للتنهوع الحيهوي النبهاتي وا. من المنتجاي الحيوانيهة 

مسههاقط الميههاه وحفههظ التههوازن البيئههي يحههي والمههائي و وقهها التصههحر وصههيانة فههي حمايههة األتربههة مههن االنجههراا الر 
  .وتنميهههههههههههههههههههههههههههههة الحيهههههههههههههههههههههههههههههاة البريهههههههههههههههههههههههههههههة وبالتهههههههههههههههههههههههههههههالي تشهههههههههههههههههههههههههههههجيع السهههههههههههههههههههههههههههههياحة

  المحافظهههههههة ةمهههههههن مسهههههههاح%  29ألههههههها هئتهههههههار بنسهههههههبة  117فهههههههي محافظهههههههة السهههههههوي اء تبلههههههه  مسهههههههاحة البا يهههههههة 
 .واالستنزاا التخريب و ومن هنا تأتي أهمية المراعي وخاصة مراعي البا ية في السوي اء التي تتعرض للت هور

 

 ( :التدهور)مظاهر التخريب 

 البرية ةقلة النباتاي الرعوية الهامة والقضاء على الحيا 
 انتشار النباتاي الشوئية والغازية 
  مما عرض مساحاي ئبيرة منها للتصحرانجراا التربة وته م بنيتها 
 تحرك الزوابع وتئرار ح ولها 
  ضعا اللروة الحيوانية ومساهمتها بالنات  القومي لنقب مع الي نمو القطيع وضعا إنتاجيت. 

 :أسباب التدهور 

 ويير موج ر ورعي جائر عنة من رعي مبئ يياب أي التزام بالحمى وسيا ة فوضى الرعي وما ينجم. 
 ة ا عا ة الشجيراي واألنجم المعمر االحتطاب والذي يسته. 
 بالحرالة المراعي أراضي من ئبيرة مساحاي وئسر اآللي المحراث  خول ولفالحة ا. 
 المناخ الجاا و القاسي المسيطر على المنطقة. 

لتنمية  إن استمرار الظواهر واألسباب السابقة وزيا ة تطورها هو  ليل على ع م ئفاية الجهو  المبذولة حاليا  
التي على مواقع مختلفة من مراعي محافظة السوي اء ( يير منشورة ) لق  أظهري  راساي ح يلة . الطبيعيةالمراعي

العابرة سريعة  تقع ضمن المنطقة الهامشية على تماس مع البا ية السورية أن يالبية الغطاء النباتي من الحولياي
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وبالمقارنة مع ( نتيجة تئرار مواسم جفاا ش ي ة أو متوسطة الش ة ) الزوال وضعا تواج  األنواع المعمرة 
.وتئرر تسجيل أنواع أخرى ولئن بئلافة اقل واع ع ي ة راساي أجراها باحلون في فتراي سابقة تبين اختفاء أن  

 
تتميز بأراض وعرة أو ش ي ة الوعورة تغطي سطحها الحجارة ويتخللها أحيانا  فإنها فيما يتعل  ببا ية السوي اء 

وطرقها الصعبة واإلجبارية ونتيجة لذلك تقل نسبة الغطاء النباتي مساحاي قليلة منبسطة وتتميز بمسالئها الوعرة 
بش ة نحو التصحر بسبب انتشار  هاو الوضع البيئي فيها هو أن  لم تتج  با يت%  11-19بحيث تتراوو بين 

  .الحجارة ولئن ت هورا  واضحا  حصل على النباتاي النافعة وهي معمرة ومتأقلمة أيضا  

 :الطبيعي في المنطقة الاطاا النباتي 

 :إلى وتنقسم الحولي ومنها المعمر منها النباتية األنواع من ئبيرة مجموعة المحافظة با ية في تنتشر

 والريل رولاال ومنها/ العلفية/ العالية الغذائية القيمة ذاي النباتاي وهي : األوج نباتاي. 
 مت نية ةعلفي قيمة ذاي وهي المرعى ت هور بع  انتشارها يئلر التي النباتاي وهي : الت هور نباتاي 

 ...القتا الشوئي,العاقول,الشنانئ 
 والرشا  والحوذان والئراي والخفاجة الصبيان وجعي ة والزعيتري الغار الو يان ضفاا على ويالحظ 

 .الزلا س  أطراا على خاصة   المياه اقعو م بعض عن  الطرفاء وتوج  والبابون  والنفلة والهن باء

 : المحافظة مستوى على المراعي مجال في المبذولة النشاطات
 

 في البا ية بمصلحة الممللة البا ية م يرية من ئل بها تقوم التيو   المراعي ت هور من بالح  الئفيلة النشاطاي أهم
 : السوي اء في البا ية تنمية ومشروع السوي اء
 البا ية وحماية الفالحاي لمنع خاصة لجان تشئيل. 
 تنمية في استخ امها والواجب للجفاا والمتحملة محليا   المتأقلمة الرعوية الغراس إلنتاج مشتل إنشاء 

 .الورالية التجمعاي توفير و النباتي الغطاء
 رعوية يمحميا نشاءإ. 
 باإلضافة  رعوية يرسة 61176  زراعة تم وفي  2412 مشروع : ومنها بالبا ية الخاصة المشاريع شاءإن 

 زراعة في  تم الذي /19969/ التنموي المشروعو  .مشروعا   ترسسين وئيا أمية محو  وراي إقامة إلى
 للنساء مهاراي تطوير  وراي (6) و أمية محو  ورة (21) إقامة وتم الرعوية بالغراس شعبية ياباي أربع

 .  الهامشية والمناط  البا ية تجمعاي في الريفياي
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 الجوالة السياراي باستخ ام والبيطرية الصحية الخ ماي تق يم. 
 أعالا ضقرو  تق يم. 
 علي  والحفاظ النباتي الغطاء أهمية عن فنية و وراي أمية محو  وراي نفيذت. 

 


