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النباتات الرعوية في الوطن العربي و تقييم أهميتها 

 النسبية

 

: ةللنباتات الرعوي ةالنسبي ةمهميم االييمعايير تق  

في هذا  ةالفني ةو الخبر  ةهداف و النظم االنتاجيساليب و المنهجيات بسبب تباين األتنوعت األ
بعض المعايير  ىتطوير العديد من المعايير و سنركز في الفقرات التاليه عل ىالمجال مما ساعد عل

الدور البيئي لبعض  ةلمعرف رعوي و تستخدم المعايير البيئيةنتاج الحيواني الذات الصله الوثيقه باإل
 ةار دإلبينما تستخدم المعايير التغذويه للمساعده في ا ةلبعض النظم البيئي ةميز المو  ةالنباتات السائد

لرعوية و تقييم النواحي االقتصاديةا  

: المعيار البيئي-1  
: ىيعتمد المعيار البيئيي لتحديد االهميه لنوع ما من النباتات الرعويه عل  

  : ةالتغطيه النباتي( 1
ات المستهدف لمعرفه بينتشر فيها الن اتساع المساحات الجغرافيه التي ىمد اويقصد به

برز تمساحات شاسعه  ىعل ةاالنواع النباتي ةإن سياد .ةالرعوي ةسيادته و مالءمته للمنطق
 ثيرها إما سلبا  أوت ىخر األ ةاتينواع النبفي بعض االحيان دورها البيئي من حيث عالقتها باأل

بين  ةوثيق ةترابطي ةلوجود عالق التركيب النباتي في هذه المساحات و نظرا   ىعل ا  إيجابو أ
 ةيئيه البتهميأ ىللتدليل عل ةالكأل فإنه يمكن استخدام هذه السم ةنتاجيإو  ةالنباتي ةالتغطي

.في منطقة ما والطابع الرعوي  
: ةالكلئي ةاإلنتاجي (2  

في  ةفإن ما يهم الرعا ةنتاج الحليب عند المجترات الصغير إكل من التناسل و  ةنظرا لموسمي
في  ة  من الكأل بغض النظر عن جودتها وخاص ةكبر كميأ ىهي الحصول عل ىاالول ةالدرج

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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و تطوير الموارد  ةإن الهدف الرئيسي لمعظم مشاريع تنمي. ةالمتدهور  ةالمناطق الرعوي
ولتحقيق هذا الهدف تستخدم تقنيات  ,ةالمساح ةانتاجيه الكأل لوحدإهو تعظيم  ةالرعوي
اتات بيتم اختيار الن لذلك. ةو غيرها من الحزم الفني ةسمداد المائي و تضاف األصالح

و إقناع المزارعين و الرعاة  ةتأهيل المراعي من جه ةنتاج العالي لتبرير تكلفذات اإل ةالرعوي
.ىخر أمن جهة  ةراضي المراعي المحسنأنتاج العلفي الذي تم تحقيقه في اإل ىبمستو   

 
:المعيار الغذائي -2  

الدخل الغذائي  ة كمي ىوالتي تدلل عل ةهمها االستساغأيتحدد المعيار الغذائي بعوامل كثيره 
 ةوتركيز مثبطات القيم, ةالنباتات من المركبات الغذائي ىومحتو   -التناول الطوعي و أ –

.للكأل ةالغذائي  
: ةاالستساغ-أ  

إن التخريب والتدمير الذي تعرضت له المجتمعات النباتيه ومكوناتها في اراضي المراعي قد 
ي تناولت الغطاء تالتقارير ال ةشارت غالبيأعدد محدود من النباتات الرعويه و  ىعل ىابق

التي يعتقد بانها  -المستساغه-النباتات  ةتدني وفر  ىلي و مكوناته في األقطار العربية إالنبات
إن الجزم بأن هذه النباتات . عاليه القيمه الغذائيه و ضروريه لتغذيه الحيوانات الرعويه

و نتائج , التغذيه الراجعه من الرعاة : عل مصدرين هما  رةال يعتمد بدرجه كبي وأمستساغه 
.رد الرعويهاالبحوث و الدراسات في مجال المو   

حيث يتحكم في استساغه  ,و من المعروف ان مصطلح االستساغه هو مصطلح عام
, مستويات كل من البروتين :التركيب الكيميائي - : من العوامل مثلالنباتات العديد 

 : ةلخصائص الفيزيائيا ,مثبطات القيمه الغذائيةو , االمالح, داالرم, الكربوهيدرات الذائبه
 ةحال -ة النباتي الوفرة -الظروف المناخيه  -و قلة االشواك, سبة التورقن, طول النبات
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المعطيات  ىعل ن بناء  عمليه ديناميكيه يقررها الحيوا يه ة إذا  االستساغف. الحيوان و غيرها
.ىفي المرع  

 
: ةالنباتات من المركبات الغذائي ىمحتو -ب  

تقييم محتواها الغذائي  ةولهسمن انواع عديدة من النباتات و ل ىيتألف النبت الطبيعي في المرع
ويعتمد  .وراق و الشجيراتاأل ةعشاب عريضالنجيليات و األ: مجموعات  3ـ قسمت هذه النباتات ل

 فمثال   ةفراد لكل مجموعبين األ ةالتشابه الكبير في تغيير تركيز المركبات الرئيسي ىهذا التقسيم عل
عشاب األ ةمع مجموع ة  من البروتين مقارن ةمستويات منخفض ىعل ةالنباتات النجيلي ةتحتوي غالبي

لمراحل النمو  تبعا   يةتات الرعو في النبا ةالرئيسي ةوراق و تتباين مستويات المركبات الغذائياأل ةعريض
 ىعل تبطبيعتها و تقتا ةانتقائي ىن حيوانات المرعأمن المعروف  .جزاء التي تفضلها الحيواناتواأل
تتباين في محتواها من المركبات  (زهارأ ,ثمار, ةغضان صغير أ, وراقأ) جزاء معينه من النباتأ

مستوياتها  ىعلأكون تركيز المركبات الغذائيه في ت ةعام ةو بصور  ,االغذائيه مع تطور مراحل نموه
ج التام و ى مستوياتها في مرحله النضحت تصل ألدن ثم تتناقص تدريجيا   ةالخضري ةفي المرحل

الثالث حسب محتواها من المركبات  ةترتيب المجموعات النباتي 1ويوضح الجدول  .الهرم ةمرحل
 ةمحتواها من المركبات الغذائي ة فيوراق وسطية األعشاب عريضن األأو يالحظ  ,ةالرئيسي ةالغذائي
) عدم وجود تباين كبير في هذه المحتويات خالل مراحل النمو الثالث  إلى ة  إضاف. ةالرئيسي

(ثمارإلا, رازهاإل, ةالخضري  

 المجموعات النباتيه الطاقه البروتين الفوسقور الكاسيوم الكاروتين

 النجيليات متوسط منخفض منخفض عال منخفض

متوسط \منخفض متوسط\منخفض منخفض عال  االوراق ةاألعشاب عريض منخفض   
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: مثبطات القيمة الغذائية. ج  

تحتوي نباتات المرعى خاصة الشجيرية منها على العديد من مثبطات القيمة الغذائية أو المركبات 
عملية هضم الكأل  secondary chemical compounds حيث تعيق الكيماوية الثانوية

ونظرا  ألن دخل المزارع . وامتصاص نواتج الهضم إضافة إلى آثارها السلبية على المنتجات الحيوانية
يعتمد بصورة رئيسية على إيراده من بيع المنتجات الحيوانية فإن أي تأثير سلبي على كمية وجودة 

العديد من البحوث والدراسات إلى أن  تلقد أشار  .خل المزارعهذه المنتجات سيؤثر سلبا  على د
لغذائية حتوي على العديد من مثبطات القيمة ايالقطف المستزرع في أراضي المراعي الطبيعية 

راضي لذلك من الضروري في مشاريع استزراع أ (جاليسيلينين, الفيونوالت, األوكساالت , التقينات)
لتركيز على تحسسين الغطاء النباتي الطبيعي للتخفيف من تركيز االمراعي الطبيعية المتدهورة 

مثل أثر هذه توي .الشجيرات الرعوية المستزرعة المركبات الكيماوية الثانوية الموجودة في كأل
المركبات على المنتجات الحيوانية في تغيير كل من لون اللحم ورائحته كما أن لها تأثيرا  سلبيا  على 

وجميع هذه اآلثار تؤدي إلى  صلبة في الحليب وتلون دهن الحليب باللون األصفرتركيز المواد ال
.ي جودة اللحم والحليبدنت  

: اإلنتاجية معيار المالءمة -3  

:موسمية إنتاج الكأل_ أ  

نظرا  ألن معظم نظم اإلنتاج الحيواني الرعوي في المناطق الجافة وشبه الجافة في األقطار العربية 
إنتاج ظروف المناخية السائدة فيها فإن بطبيعتها وتتصف باإلنتاج الغير كثيف بسبب الهي تقليدية 

الكأل متذبذب من حيث المكان والزمان مما أدى إلى وجود فترتين واضحتين من شح كأل أراضي 

 الشجيرات منخفض متوسط متوسط عال عال
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تسمى الفترة األولى بالفترة الشتوية حيث تمتد من كانون األول إلى شباط ويكون نمو  :المراعي 
ن كانت قيمتها  النبات نتاجيته متدنية ال تغطي االحتياجات الغذائية للحيوان وا  الطبيعي بطيء وا 

أو تدخل مرحلة , أما الفترة الثانية فهي الفترة الصيفية عندما تبلغ النباتات مرحلة الهرم. الغذائية عالية
.ترةمعدومة لتغذية الحيوانات المج السكون وتكون قيمتها الغذائية متدنية جدا  أو  

. الالزم لتغذية الحيوانات المجترةد الفترات التي يشح فيها الكأل سوتستطيع الشجيرات العلفية أن ت
عي ال يقل أهمية عن وهذا يدل على أن موسمية إنتاج الكأل وجاهزية المناطق المستزرعة للر 

من الكأل لعدة  وأهم ما يميز الشجيرات المستزرعة هو امتداد موسم إنتاجها. ج الكألمستويات إنتا
أشهر فمثل يمكن رعي شجيرات القطف الملحي في أراضي المراعي الصحراوية وشبه الصحراوية 

أما امتداد موسم إنتاج النبت الطبيعي (. من منتصف آذار حتى نهاية حزيران)حوالي أربعة أشهر 
يما لو كانت تسوده فهو مرهون بتنوعه فإذا غلب عليه الطابع العشبي فإن موسمية إنتاجه تكون أقل ف

.األنجم والشجيرات  

 

:المالئمة للنظم اإلنتاجية الرعوية_ ب  

توظيفها في  إن التعامل مع النباتات الرعوية يجب أن ينظر إليه من خالل خصائصها التي يمكن
 وبصورة. نظم اإلنتاج السائدة في النظم البيئية التي تعتمدها البيئات النباتية الكبرى في الوطن العربي

عامة تتميز المناطق الرعوية إما بتدني إنتاجيتها من الكأل أو بتدني القيمة العلفية الغذائية للنباتات 
كما تتطلب بعض النظم اإلنتاجية توفر مادة رعوية في وقت مبكر .  المتواجدة فيها أو كليهما معا  

سم الرعوي وهذا يعني من الموسم بينما يتطلب البعض اآلخر توفر المادة الرعوية في نهاية المو 
صف ظروف النبت الطبيعي ويتوقع أن يقابلها نفس العدد أو أكثر توجود خمس حاالت على األقل 

 وبناء   .ة لتعظيم إنتاجية الحيوان من المادة النباتية المستهدفة بصورة مستديمةيية واإلدار نمن الحزم الف
على ما تقدم يمكن تقسيم النباتات الرعوية إلى قسمين رئيسين هما : النباتات ذات اإلنتاج العالي 
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والنباتات ذات المحتوى العالي من البروتين وتحت كل قسم تبوب النباتات إلى حوليات و معمرات 
التي بدورها تقسم حسب موسمية اإلنتاج )مبكرة أو متأخرة(. وتحت كل باب تقسم النباتات حسب 
أشكال الحياة )شجيرات, و نجيليات, واألعشاب عريضة األوراق(. إن هذا التقسيم يساعد الكادر الفني 

في ( نظم اإلنتاج وأساليب الرعي) في اختيار المادة النباتية المناسبة للممارسات الرعوية السائدة 
المجتمعات الرعوية زراعة  حبذال تالمثال فعلى سبيل . المناطق الرعوية المتدهورة والمستهدفة لتأهيلها

ألن هذه النباتات معمرة مما يضطر الرعاة إلى المكوث في أماكنهم , مشجيرات القطف في أراضيه
ولذلك يفضلون زراعة الشعير وبعد رعيه يمكن للرعاة مغادرة أراضيهم . لحماية المناطق المستزرعة

بأن اإلنتاجية والقيمة الغذائية لشجيرات القطف أفضل بكثير  علما   ,للبحث عن موارد رعوية أخرى
عاة ومن ناحية أخرى لم يعتد الر , باتات الشعير المستزرعة في أراضي المراعينلائية من القيمة الغذ

على اتباع برنامج للرعي عند استغالل النبت الطبيعي أما في المناطق المستزرعة بالشجيرات وغيرها 
هدف وهنا تبرز أهمية إعداد برنامج خاص ي. من النباتات فيتطلب برنامجا للرعي الستدامة إنتاجيتها

عز واإلبل اإلى تطوير معايير خاصة الختيار النباتات الرعوية الهامة في تغذية قطعان الغنم والم
تناول النباتات الهامة وأماكن تواجدها وفرص تر, مما يساعد الحقا  على توفير قاعدة بيانات ابقواأل

.نجاح إكثارها ومن ثم استخدامها لتأهيل المناطق الرعوية المتدهورة  

 

:و التكامل بينها  ةالرئيسي ةالوحدات الرعوي  

إن الموارد الرعوية هامة لإلقتصاد الرعوي المتدادها على مساحات شاسعة من أرجاء الوطن العربي, 
الذي تتميز به ( الجبال,المنخفضات,النجود,الوديان والسواحل)ويسبب التنوع الجغرافي والبيئي الكبير 

بيئاتها المختلفة, وتسود المنطقة العربية فإن مواردها الرعوية متنوعة مما يتيح إمكانية التكامل بين 
المناخ  : حدد مواطن تواجدها وتركيباتها النباتية عوامل عديدة نذكر منهاتفيها وحدات نباتية مختلفة 

ستخدام سواء الماضي منه أو الحاضر, وتحتضن وطبيعة التربة ونوع اال( الرطوبة والحرارة وغيرها)



8012-8102الجافة                                                                                    مراعي وغابات المناطق   
عال مدور. د                                                                                                            6لمحاضرةا  

 
 
 

7 
 

وشبه الصحراوية التي يسودها المناخ  الصحراوية عويةهذه الوحدات عددا  كبيرا  من األنواع النباتية الر 
ة المرتبطة بهذه البيئات هي المسيطرة, وتتضمن الفقرات التالية أهم بيفإن المراعي السهولذلك الجاف 

الوحدات النباتية الرعوية التي لها أهمية كبيرة في المنطقة سواء من حيث المساحة أو المساهمة في 
.تغذية القطعان  

 

Artemisia herba alba 1) مراعي الشيح 

تغطي هذه المراعي مساحات شاسعة في الوطن العربي تقدر بماليين الهكتارات, وتنتشر في 
المناطق التي يسود فيها المناخ الجاف شبه الصحراوي ذو الشتاء البارد والمعتدل مع تساقط مطري 

ملم في السنة, ويوجد معظمها ضمن اإلقليم اإليراني الطوراني حيث  311إلى  111يتراوح ما بين 
تمتد من موريتانيا غربا  مرورا  بالمغرب العربي إلى مصر وسيناء واألردن وفلسطين والعراق وشمال 

 والرعي وتوفر لحيوانات المرعى كألالجزيرة العربية, وتمتاز مراعي الشيح بتحملها لظروف الجفاف 
صيرة اعتقادا  منهم ذا قيمة علفية جيدة, كما يحبذ الرعاة رعي قطعانهم على مراعي الشيح ولو لفترة ق

التي تقتات على نباتات الشيح تكون مميزة ( عزاالغنم والم)بأن نكهة اللحوم الناتجة من األغنام 
 .ومرغوب فيها

أما األنواع النباتية المرافقة لنباتات الشيح فهي متعددة ومختلفة من منطقة ألخرى, وذلك حسب 
:, نذكر من بينهاطبيعة التربة في هذه المراعي ومستويات استغاللها  

- Noaea mucronata - Helianthemum vergatum 
- Plantago albicans - Poa bulbosa القبأ البصيلي 

- Stipa parviflora العزم صغير األوراق - Plantago coronopus 
- Anabasis syriaca األشنان السوري - Stipa tenacissima الحلفاء 

- Hammada eigii - Hammada scoparia الحمادة 
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- Ferula blanchei - Salsola vermiculata ا الدوديةالروث 
- Phlomis bruguiera - Phlomis kurdica 

- Thymilia microphyla - Centaurea damascene 
 

وتنقسم وحدة الشيح الرعوية إلى عدة رتب و أحالف وعشائر نباتية تسيطر فيها إحدى هذه النباتات 
أو غيرها مما لم يرد ذكره في هذه القائمة المختصرة إلى جانب نباتات الشيح, وهو ما يحدد إنتاجيتها 

طوال السنة وخاصة  وحمولتها الرعوية واستخدامها, ونظرا  لنوعيتها الجيدة فإن هذه المراعي تستغل
خالل السنوات الجافة مما يجعلها عرضة للتدهور نتيجة لهذا الرعي الجائر, كما تستجيب بشكل 
إيجابي وسريع للحماية مما يساعد على تجددها في فترة قصيرة وخاصة إذا تزامنت فترة الحماية 

ات مراعي الشيح تنتج , ويرجع ذلك إلى أن نبات(تساقط كميات جيدة من األمطار)والظروف الرطبة 
 كميات كبيرة من البذور والتي تمتاز بنسبة إنباتها العالية

:Stipa tenacissima  2) مراعي الحلفاء 

مراعي الحلفاء مناطق سهبية نجيلية تنتشر على نطاق واسع إذ تحتل مساحات تقدر بعدة ماليين من 
الجاف العلوي ذو الشتاء البارد, وتتواجد الهكتارات في المناطق شبه الجافة البادرة, حتى الطابق 

بمنطقة المغرب العربي وبعض بلدان المشرق العربي, ويتأقلم نبات الحلفاء مع جميع أنواع الترب ما 
عدا الترب الملحية والقليلة الصرف ويحتل سفوح الجبال والهضاب والمنحدرات واألراضي المسطحة 

.المنخفضات قليلة اإلنحدار وال ينمو في  

من حيث األنواع النباتية المرافقة لبنات الحلفاء فهي بدورها متعددة ومختلفة من منطقة ألخرى, و 
: ستخدام, نذكر من بينهاوذلك حسب طبيعة التربة وكثافة اال  

Medicago minima العرعر الفينيقيJuniperus phoenicea 
 Quercus ilex السنديان األخضر Trigonillaالحلبة عديدة القرون
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polycerata 
Hipocripis multisiliquosa اإلصبعية المتكتلة Dactylis glomerata 
Helianthemum hertum  القبأ البصيلي Poa bulbosa 
Herniaria fontanissi العزم صغير االزهارStipa paraviflora 
Telephieum imperti Astragalus cruciatus 

Atractylis serratoloides Schismus barbatus 
Hammada scoparia Globilaria alepum 

Helianthemum kahiricum Avena bromoides 
Erodium glaucophylum Helianthemum vergatum 
Gymnocarpos decander Teucrieum polium 

Astragalus armatus Rosmarinus officinalis 
 Thymus ciliatus 

 

 

:Anabasis   الشنانمراعي ( 3

ال يتجاوز  ةسطحي ةحيث تكون الترب ةو شبه الصحراوي ةتنمو نباتات الشنان في المناطق الصحراوي
مساحات  ىحجار وتمتد مراعي الشنان علو األ ىسطحها وجود الحص ىسم ويغلب عل 01عمقها 
في فصل الشتاء و قد تمتد  ة  والتي تستغل خاص  ,تقدر بماليين الهكتارات في الوطن العربي ةواسع
لها  ةنواع المميز ن معظم األأذ إ ةمتجانس ةوهي مجموعات نباتي .ةفصل الربيع في السنوات الجيد إلى
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:ة لمراعي الشنان فنذكر منهاالمميز  ةأما االنواع النباتي .ةالمرتفع ةللحرار  ةتعتبر محب

 

 

و يرجع ذلك لضعف الغطاء  ةالرعوينتاجيتها و حمولتها إوتمتاز مراعي الشنان بتدني كل من 
 ةالمكون ةنواع النباتيغنام لألاأل ةحسن الظروف وتدني استساغأفي % 01النباتي الذي ال بتجاوز 

 .ةالعربي ةالتي تحتلها في المنطق ةالجغرافي ةمساحلبسبب اتساع ا ىكبر  ةهميأغير أن لها  ,لها
 عند خصوصا   ةفي استجابتها للحمايوتتميز ببطء شديد  ةمراعي الشنان في معظمها متدهور 

.ةالترب ةار ورداءطمانخفاض معدل األ  

 

: ةمراعي االراضي الملحي-4  

بيض حول البحر األ ةفي بيئاته الساحلي ةمن االراضي الملحي ةيضم الوطن العربي مساحات واسع
العرب  حمر والخليج العربي وخليج عدن وبحرألوخليج السويس والبحر ا ةالمتوسط وخليج العقب
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الصومال و جنوب الجزيره ) المحيط الهندي  ىو عل( المغرب و موريتانيا ) طلسي ألشواطئ ا ىوعل
في مصر  ةوالغربي ةفي صحراء سيناء والصحراء الشرقي ةعديد ةكما يضم مناطق داخلي ,( ةالعربي

حول البحر )ردن في فلسطين واأل يضا  أ ةو ليبيا وهنالك مساحات كبير  ةوكذلك في الصحراء الجزائري
جنوب )وفي العراق ( وتدمر وشرق حلب ةحول دمشق و السخن)في سوريا و ( منخفض الجفرالميت و 

من  ةفإن مساحات واسع ةالعربي ةأما في الجزير  ,(الجزيره في الشمال ومعظم مناطق الجنوب
.عمان ةو سلطن ةفي السعودي و خصوصا   ةتميز مناطقها المختلف ةراضي الملحياأل  

هي العالقات المائيه  ةالتي تتحكم في توزيع العشائر ومكوناتها النباتي ةدو أن العوامل الرئيسيويب
 ةمالح ودرجاأل ةإن طبيع. ةو قوامها من العوامل الثانوي ةبينما ُيعتبر بناء الترب ,ةالحرار  ةودرج ةللترب

ركيز كلما اقتربنا من مركز حيث يزداد التة تركيزها تحددان نوع الغطاء النباتي في البيئات الملحي
وينتشر في االراضي الملحيه العديد من العشائر النباتيه . (موقع تجمع المياه) ئطاو الشأ ةالسبخ

 ىإل ةالحرار  ةلعالقاتها بدرج بعا  تالتي تختلف في احتياجاتها الحراريه حيث يعمد البعض لتقسيمها 
:قسام هي أ أربعة  

ةالنباتات الملحيه المتوسطيقسم  Salicornia europaeaالخريزة  
Suaeda fruticosa ةالمداري ةقسم النباتات الملحي  

ةالطوراني ةقسم النباتات الملحيه االيراني Halocnemum strobilaceumالثليث  
(مناطق المد والجزر)  ةقسم نباتات الخلجان الملحي Avicennia marinaالمانغروف األبيض  

 

:المراعي هذه نباتات ومن أهم   
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 ةالنباتات المعمر ب ةن الكأل كونها غنية معالي ةبإنتاجي ةجيد ةو تمتاز هذه المراعي عندما تكون بحال
:ةذا توفرت النباتاتالتاليإ ة  وخاص ةالجيد إلى ةالمتوسط ةذات االستساغ  

Salsola vermiculata, Frankenia thymifolia, Suaeda SP., Atriplex halimus 

الصيف  ةخر الربيع وبدايآفي فصل الخريف و  ةقطار العربيهذه المراعي في العديد من األوتستغل 
وفي السنوات . الحبوب لرعي بقايا الحصاد ةومناطق زراع ةوالبارد ةقبل التوجه للمناطق الجبلي
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الحبوب ذات المردود الغير  ةتعرضت هذه المراعي لتخريب كبير من جراء حرثها لزراع ةاالخير 
.اقتصادي  

: ةمراعي األراضي الرملي-5  

فيها  ةالنباتي ةوتتغير التركيب ةفي البيئات الصحراوي ة  خاص ةراضي الرملياأل ىتتواجد هذه المراعي عل
تسود نباتات المثنان االبيض والرتم في  .ةالكتل الرملي ةحركي ةودرج ةالرملي ةحسب خصائص الترب

في الجدول . راضي التي تعصف فيها الرمالالرمال بينما تسود نباتات الدرين في األ ةاالراضي قليل
إن االستغالل المفرط لهذه المراعي . هذه المراعي ةهم النباتات التي تدخل في تركيبأ التالي نذكر

مما ساعد على تنشيط حركية الرمال و تنقلها لتغزو  يلمراعالنحسار التغطية النباتية عن هذه ا ىأد
 األراضي المجاورة

 

 
:مراعي الطلح -6  

جيبوتي وجنوب مصر الصومال و ان و في السود ة  خاص ةالمداري ةفي البيئ ساسا  أتنتشر هذه المراعي 
 ةالعربي ةسيناء وفلسطين وشمال شرق الجزير  إلىويمتد انتشار بعضها  ,وجنوب الجزيرة العربية

بشكل فعال في  الطلحشجار أوتساهم  .كما يوجد بعضها في صحاري المغرب العربي ,يرانإوجنوب 
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 همأولعل  .نواع الحيوانات لهاأستساغة مختلف الالعالية و  الغذائية لقيمتها تغذية الحيوانات نظرا  
...( , السوداء, كثيرة األوراق, الشعاعية)هي أنواع األكاسيا  ة  لهذه المراعيالمميز  ةنواع النباتياأل

مراعي واع المرافقة لنفي الجدول التالي نذكر أهم األ. وأنواع الخزامى وأنواع الخرينيبة وأنواع القبار
: لطلحا  

Acacia nilotica 
Acacia raddiana 
Acacia gerardi 
Acacia mellifera 

Acacia asak 
Acacia etbaica 

Acacia ehrenbergiana 
Acacia negri 

Maerua crassifolia 
Ziziphus nummularia 

Lycium shawii 
Commiphora abyssinica 

Commiphora quadricincta 
Balanites aegypitiaca 

Moringa peregrina شجر البان 
Capparis spinosa 
Capparis deciduos 

Salvadora persicaاألراك 
Capparis cartilagina 

Grewia populifolia 
Dodonaea viscosa 
Calotropis procera 

Amygdaluse arabicaاللوز العربي 
Prosopis farctaالخرينيبة 
Hammada salicornica 

Prosopis spicigera 
Cordia gharaf 

Cordia abyssinica 
Lavandula sppأنواع الخزامى 

Abutilon spp 
Tephrosia apollinea 
Tephrosia nubica 
Ephedre foliata 

Cadaba glandulosa 
Cleome chrysantha 

Cymbopogon oleverii 
Lasiurus hirsutus 
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في ية و هم الموارد الرعوية خارج المناطق الغابأوتعتبر الوحدات الرعوية التي ذكرناها فيما سبق من 
العموم فإنه يتضح أنه ثمه حاجة  ىعل. رعوية عديدة لم يتم التطرق اليهاالوطن العربي وثمة وحدات 

 ةلتحديد و توصيف الوحدات الرعويه المتواجد ةجراء المسوحات الميدانيإ إلىماسة في الوطن العربي 
هم متطلبات هذا العمل هو توحيد المصطلحات أمن و . لتخريطها ةواستخدام التقنيات الحديث

 عربيا   ما يتطلب تعاونا  م ,و عمل الخرائط ةالنباتي أخذ العيناتب ةلعمل المتعلقوالمنهجيات وطرق ا
.في هذا المجال مشتركا    

على تشكيل ما يسمى بالوحدات  ةالعربي ةفي المنطق ةوالتضاريس المختلف ةساعدت الظروف المناخي
شكال أتيه وتباينها من حيث نواعها النباأوتميزت هذه الوحدات بتعدد . ة الكبرى فيهاو البيئات الرعويأ

 يةنتاجاإلمن حيث و ( والشجيرات  ,وراقاأل ةاالعشاب عريض, شباه النجيلياتأ, النجيليات) ةالحيا
عالف لحيوانات توفر األ ةمتكامل ةمما يجعل منها وحدات رعوي ,نتاج الكألإ ةوموسمي ةالرعوي

من هذا التكامل طور  ةولالستفاد. ذا وضعت الخطط المناسبه الدارتهاة إالمرعى على مدار السن
رجاء البالد الستغالل أنماط للرعي على مر العصور تعتمد على مبدأ الترحال في مختلف أالرعاه 

ومن الجدير بالذكر أنَّ . ةالكأل في اماكن تواجدها مما حقق التكامل بين البيئات الرعويه المختلف
و ما أخيره تعتبر نمط الترحال في السنين األصبحت موضع االهتمام أحدث النظريات البيئيه التي أ

وساعدت  ,ةو القاحل ةاألنسب الستغالل المراعي الجاف ة المتاحة الطريقةيسمى بنمط استغالل الفرص
 ةنماط الرعوية المعتمداألعراف والتقاليد التي كانت سائده في المجتمعات الرعوية على تطبيق األ

وتميزت هذه االنماط  ,على هذه الموارد ةكنتها من المحافظمحكمة م ةبطريق ةالدائم ةعلى الحركي
أما التحول من  .بعد عمليات الرعي ةالسترجاع قدراتها االنتاجي ةللراح ةبمنح نباتات المراعي فرص

الحد ى فقد أدى إل ةمضطرد ةوبصور  ةلى نمط االستقرار في استغالل الموارد الرعويإنمط الترحال 
, منها ةالمستساغ ة  خاص ةالقطعان بينما زاد من الضغط الرعوي على النباتات الرعوي ةمن حركي

كانت له تداعيات ( ...ةبيئي ,ةاجتماعي ,صاديةاقت)  ةو مترابط ةسباب عديدأناتج عن الوهذا التحول 
 ةمليمن مميزاتها التكا ةاالستغالل المدمر والحد من االستفاد: منها  ةعلى الموارد الرعوي ةكثير 
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والتي تصب كلها  واالحتطاب وغيرهاة المطري ةخرى مثل الزراعاأل ةوتشجيع االستعماالت الخاطئ
.في إطار تدمير هذا المورد الطبيعي وفقدانه كليا    




