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 وبعض الوسائل املستخدمة يف تطويرها وتنميتها املراعي الطبيعية يف سورية
  
  

  حمي الدين حممود قواس
  

  سوريا - جامعة حلب - كلية الزراعة -إدارة املراعي الطبيعية 
  
  صامللخـ
  

راعي الطبيعية يف سورية، وتقيم بعض أسـاليب اإلدارة املـستخدمة يف            يهدف هذا البحث إيل التعرف على امل      
وتوضيح دورها يف التنمية املـستدامة، وأمهيتـها يف         . تنميتها، كنظام احلماية واالستزراع وتقنيات حصاد املياه وغريها       

 يؤدي االستغالل املفرط هلذه النظم    إذ. محاية األنظمة البيئية الرعوية واحملافظة على تنوعها احليوي النبايت والسعي لتنميتها          
فقد دل حتليل واقع املراعي الطبيعيـة  . البيئية الرعوية  إيل تدهورها وانقراض بعض األنواع الفطرية النباتية منها واحليوانية    

ـ     ا، ممـا  يف سورية ودرجة االستغالل احلالية هلا على وجود خلل كبري بني الطاقة اإلنتاجية للمراعي واحلمولة احليوانية هل
  .أدى إيل تدهور الغطاء النبايت واملوارد الرعوية يف مساحات شاسعة من املراعي الطبيعية يف سورية

ومبقابل ذلك فإن االهتمام الذي يالحظ باملراعي الطبيعية، واالهتمام املتزايد بالربامج التنموية القائمـة حاليـاً،                
ن أساليب تطوير وتنمية املراعي، يشري إيل إمكانية حتقيق معدالت          وتطبيق خطط إدارة مناسبة للمراعي، وتنفيذ العديد م       

تنموية عالية نسبياً ميكنها أن تتجاوز حالتها املتدهورة، وحتقق يف نفس الوقت زيادة هامة يف إنتـاج املـوارد الرعويـة              
  .الطبيعية وحتسن حالتها وتزيد يف طاقتها الرعوية

  
  قدمةامل

  
بـصورة  , املتسعة وغري املسيجة عادة واليت تنمو فيهـا األكـالء   املراعي الطبيعية هي األراضي     

 أو لوعورا وصخريتها كمـا هـو        ا وال تصلح للزراعة التقليدية الخنفاض معدل األمطار فيه        ،طبيعية
  احلال يف بعض املناطق اجلبلية املتروكة كمنتجعات للحيوانات الرعوية وحيوانات الصيد اللبونة 
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وخبصوص البادية السورية فهي األراضي اليت يقل فيها املعدل املطري السنوي عـن        ). 1987،  سنكري(

 مـن   %55  تزيد عـن    مليون هكتار وتشكل نسبة    10.809حنو  هلا  تبلغ املساحة اإلمجالية    و ، ملم 200
مليـون   1.5 حوايل ايبلغ عدد سكاكما  . 2 كم 185.18املساحة اإلمجالية للقطر العريب السوري البالغة       

 ألـف  500  ألف يعتربون أنصاف بدو أو شبه رحل و  750 و ألف يعملون بالزراعة،     200نسمة منهم   
   .من البدو الرحل

العامل من األغنام   يف الوطن العريب و   قطعان  الاملراعي الطبيعية املصدر األول الذي ميد معظم        عترب  ت
 ،)1996املنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة،        (الالزمة هلا واملاعز واجلمال واألبقار باألكالء واألعالف      

 إىل منتجات بروتينية عالية يف قيمتها الغذائية مبا حتتويه من أمحاض أمينيـة ضـرورية جلـسم                  افتحوهل
، حيـث    يف سورية   لتغذية حيوانات البادية   ياملصدر األساس وتعد  . اإلنسان باإلضافة إىل أمهيتها البيئية    

توفر جزءاً هاماً من الكأل الالزم للثروة احليوانيـة ملـدة           فلشجريات الرعوية تلقائيا،    تنمو األعشاب وا  
وال تقتـصر   . )2004واإلصالح الزراعي،    وزارة الزراعة ( يف بادية حلب    أشهر يف العام   6-5التقل عن   

 ة حـد  على ما تقدمه من مواد علفية، فحفظ التربة من االجنراف املائي واهلوائي وكـسر             البادية  أمهية  
  .السيول ودعم احلياة الربية وتنشيط السياحة البيئية يوازي أمهية إن مل يزد على املوارد العلفية نفسها

لقد اعتادت قطعان األغنام على الرعي الشائع يف البادية دون أي حمدد أو منظم ألعدادها ودون               
 طلباً للكأل ومستغلة كـل مـا   تنتقل من مكان إىل آخر   , أي إدارة أو رعاية للغطاء النبايت الذي ترعاه       

ينبت من األعشاب والنباتات الرعوية اليت تصادفها، مما عرض هذه النباتات للرعي اجلائر واملبكر وأدى             
وانقراض الكثري  احلد من انتشار وتكاثر أنواع النباتات املستساغة وسيادة النباتات األقل استساغة،            إىل  
تيجة االحتطاب والفالحات املتكررة ودخول وسـائط النقـل   ازدادت حالة املراعي سوءاً ن    وقد  . منها

هـا  ساهم يف القضاء على جزء كبري من الغطاء النبايت في         ، مما   احلديثة وفتح الطرق العشوائية وغري ذلك     
، حبيث أصبحت هذه املراعي عاجزة عن تلبيـة احتياجـات      وعرض تربتها لالجنراف وعوامل التصحر    

  .الثروة احليوانية
 اخنفاض إنتاجها أو فقدان يف قدرا اإلنتاجية وذالك يف          ى تدهور املراعي الطبيعية عل    يطلق تعبري 

 ABU (ءحنـو األسـو  ) التربة واملاء والغطاء النبايت(هلا حال حتول واحد أو أكثر من العناصر املكونة 

ZANAT, 2001.(ا تعاين من تدهور شديد نتيجة التعدي اجلائر عليها  وبالنسبة للمراعي يف سورية فإ  
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فقد قدرت مسامهة املراعي السورية يف تأمني املتطلبات الغذائيـة  . مبختلف أنواع التعدي وطرقه وشدته   

خلـو  ، كما تشري الدراسات إىل )1994 ،ابتون (م على مدار العا%10لألغنام واملاعز واألبقار بأقل من    
إذ يسود الغطاء النبـايت فيهـا   .  رعوية ميكن اعتبارها ممتازة من الناحية اإلنتاجية ةالبادية من أي مساح   

 ;ICARDA, 1986)أعشاب قصرية وجنيليات حولية وعدد قليل من األنواع البقولية احلولية أو املعمـرة 

ـ   .  (2001 ,1992  400سورية حبـوايل  كما قدر متوسط اإلنتاج من العشب األخـضر يف املراعـي ال
سنة، وهو ال يزيد عن ثلث اإلنتاج العشيب يف املراعي املتوسطية ذات الظـروف البيئيـة            / هكتار/كغم

  .(Le Houerou and Host,1977)سنة/ هكتار/ كغم1200صل إىل ياملشاة هلا والذي 
يف طرق إدارا   إعادة النظر   إن املساحة اهلامة للبادية وحالة التدهور اليت وصلت إليها تستدعي           

إن االهتمـام   و .واستغالهلا، والعمل على محايتها واحملافظة عليها وتطويرها مبا خيدم التنمية املستدامة هلا           
اإلعالمي بربامج محاية املراعي وتطويرها وتنميتها قد ازدادت وتريته على املـستوى احمللـي والعـاملي       

الة الراهنة للمراعي الطبيعيـة يف القطـر العـريب          ورصدت األموال الطائلة له، ولكن يف الواقع إن احل        
السوري وغريه من الدول النامية تزداد سوءاً وتظهر زيادة يف تدهورها، وإنه بالرغم من ذلـك فـإن                  

، برامج محاية املراعي وتطويرها فعلياً ما زالت تواجه حىت اليوم حقيقة واضحة تبعاً ملا ذكره بترسـون                
، وهي أن احلكومات يف العامل ال متيل إىل إعطاء          )1987عن سنكري،    (اً قبل أكثر من ثالثني عام     1971

وذلك ألن إنتاج وحدة األرض مـن املـادة اجلافـة    , أراضي املراعي إالّ أمهية ثانوية يف برنامج التنمية   
وألن التحسني فيها بطيء باملقارنة مع املشروعات األخرى، أو لعدم إدراك أمهيتها احلقيقيـة       , منخفضة

  .هاً  القدر الكايف من العناية واالهتمام كأي مورد من املوارد الطبيعية املتجددةومنح
ربة الواسـعة والـدروس العظيمـة يف إدارة    باخل اًمليئتراث العريب املتعلق بالرعي واملراعي     الن  إ

، يف إدارة املراعـي نظام احلمـي  فترة طويلة العرب منذ ، حيث اعتمد   )1995قواس،  (املراعي الطبيعية   
دراز، (ولعله أقدم نظام فعال يف إدارة املراعي الطبيعية كان موجوداً يف بالد الشام واجلزيـرة العربيـة                 

، وأصبحت له قوانني واضحة بعد الفتوحات اإلسـالمية وطبـق يف كافـة الـدول العربيـة            )1977
املاشية واإلنسان  لعب دوراً هاماً يف درء التصحر واحلفاظ على الغطاء النبايت وقطعان            و ،)2001,حسن(

بعض األشكال مـن    واستبداله ب ،  م1958عام  يف  قبل إلغائه    توازن على امتداد املراعي السورية    حالة  يف  
   العديد من احملميات يف مواقع اآلونة األخريةأنشئت يف كما ). Masri،1991(املؤسسات التعاونية 
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 تتعلق حبماية املراعي وصـيانة تنوعهـا        نصف اجلافة ألغراض خمتلفة   خمتلفة من أراضي املراعي اجلافة و     

 واقتـراح   مـن جهـة  احليوي وتنظيم استغالهلا وإدارا والعمل على حتسينها وتنميتها وزيادة إنتاجها      
   .اخلطط املناسبة لصيانة هذه املراعي املتدهورة من جهة أخرى

  
  هدف البحث

  
سـاليب  األبعـض   عرض  راعي الطبيعية يف سورية و    حالة امل يهدف هذا البحث إىل استعراض      

  .البادية السورية وإظهار أمهيتها وحماولة تقيمهاإدارة طرق املتبعة يف الو
  

  طريقة الدراسة
  

  :اعتمدت طريقة الدراسة على ما يلي 
   السوريةالباديةمراعي  إعداد دراسة مرجعية خمتصرة عن -    
  ة السورية القيام بعدة زيارات حقلية للبادي-    
   اإلطالع على بعض األساليب املتبعة يف تطويرها -    
  . مجع البيانات الالزمة للبحث وحتليلها-    

  
  النتائج واملناقشة

  
   الظروف البيئية العامة يف البادية-أوال 

  ) : التضاريس( الوضع الطبوغرايف )1
 مليون هكتار، 10.809ساحتها حنو تبلغ مويف اجلزء الشرقي من القطر،      السورية       تقع البادية   

من  ،وتضم جمموعة من السهول والتالل وسالسل جبلية ختترقها من اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي             
تقسم البادية إىل ثـالث  . أمهها جبل البلعاس وجبل شاعر وجبل البشري وأبو رمجني وجبل عبد العزيز   

  لشمال من السالسل اجلبلية والبادية الوسطى والبادية أجزاء كربى هي البادية الشمالية اليت تقع إىل ا
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 متراً فوق مستوى سطح البحر، حيث تقـع         1400-200ويتدرج ارتفاع البادية من     . اجلنوبية أو احلماد  

 1400-1000تراوح ارتفاع جبال البادية بني      بينما ي  متراً،   500-200نصف مساحتها تقريباً على ارتفاع      
ـ وعلى سبيل املثـال  .  مترا1000ً-500متراً، أما باقي أراضي البادية فتقع على ارتفاع يتراوح بني          إن ف

، يبلـغ متوسـط   مشاريع احملميات الرعوية اليت تقع ضمن بادية حلب هي عبارة عن أراضي متنوعـة             
 تالل قليلة   تاالحندار ذا قليلة  لسهول املتموجة إىل املتموجة     ا عن سطح البحر، منها      م350ارتفاعها حنو   

يتميز السطح بتضاريس حملية إىل حد ما فيها منخفضات         , االرتفاع ومنخفضات عديدة خمتلفة املساحة    
 على حميط   ة تظهر التربة التجميعي   ، حيث التالل ااورة هلا  من  جافة تغطى برواسب مسيكة محلت إليها       

ويتراكم املاء القادم من املرتفعات خـالل فـصل األمطـار يف هـذه       , ه املستوية هذه املنخفضات شب  
  .سرعان ما يتبخر املاء منها كسبخة مراغة مؤقتة) سبخات(جتمعات من املياه املنخفضات ليشكل 

  
   :العوامل املناخية) 2

ولكـن  ،  عـام /ملم 200-100يتراوح معدل األمطار اهلاطلة يف البادية عموماً بني          : األمطار   -
وهذه الكمية ليست ثابتة بل تتفاوت تفاوتاً كبرياً من عام إىل . تتلقى جبال البادية معدالً أعلى من ذلك      

. عام آخر ومن شهر إىل شهر آخر أيضاً، مما يؤدي إىل عدم استقرار النظام املطري بني سنة وأخـرى                  
أهم املشاكل الـيت تواجـه      وإن تذبذب معدل اهلطول السنوي والشهري والفصلي واليومي يعترب من           

وصلت كميات اهلطول املطري يف  (عمليات التنمية واحملميات الرعوية والغطاء النبايت الرعوي يف البادية        
طل األمطار بـشكل  .  )ملم 39ملم، واخنفضت يف مواسم أخرى إىل  286تدمر يف بعض املواسم إىل   

 شهر أيار أو قد متتد يف بعض األحيان حـىت           رئيسي خالل أشهر الشتاء مث تتناقص تدرجيياً وتتوقف يف        
  .شهر حزيران، وتنعدم متاماً خالل فصل الصيف، مث تعود وتبدأ ثانية يف شهر تشرين أول

ضمن منطقة االستقرار الزراعي اخلامسة،     تقع  البادية السورية   فإن  اعتماداً على معدالت اهلطول     
ات حمدودة من املراعي ضمن منطقة االسـتقرار  وهي منطقة التصلح للزراعة البعلية، كما توجد مساح      

. الزراعي الرابعة اليت التصلح إال لزراعة الشعري أو املراعي الدائمـة بـسبب تضاريـسها ووعورـا               
وباالعتماد على املعامل املطري احلراري للعامل أمربجيه فإن البادية الـسورية تقـع ضـمن املنطقـة                 

  .   ية شديدة اجلفافالبيومناخية اجلافة واملنطقة البيومناخ
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تسجل معدالت الرطوبة النسبية يف مناطق البادية املختلفة أعلى معدالا يف           :  الرطوبة النسبية    -

 يف  %80  يف الزلـف و    %62، حيث تتراوح بـني      )كانون األول، كانون الثاين، وشباط    (أشهر الشتاء   
 يف شهر متوز كما يطرأ      %40  تناقص ليبلغ معدهلا األدىن حوايل    وادي العذيب يف شهر كانون الثاين، وت      

  .عليها تغريات يومية تبلغ قيمتها العظمى قبل شروق الشمس وقيمتها الصغرى بعد منتصف النهار
تبدو تغريات احلرارة السنوية والشهرية أقل من تغريات اهلطول ممـا يـدل علـى                : احلرارة   -

احية أخرى فإن منطقة البادية ذات تغريات حرارية كبرية، فـالفروق           إال أنه من ن   . استقرار نسيب فيها  
يعتـرب شـهر   . احلرارية بني الصيف والشتاء وبني الليل والنهار عالية بسبب القارية والبعد عن البحـر   

يف حني يعترب   . درجة مئوية  2سجل فيه أقل معدل لدرجة احلرارة الدنيا        فقد   ،كانون الثاين أبرد األشهر   
 32.5  درجة مئوية يف الزلـف و      16.6 معدل يتراوح بني     ه أحر أشهر السنة، حيث سجل في      شهر متوز 

 درجة مئوية يف شهر     14-12أما معدل درجات احلرارة العظمى فيتراوح بني        . درجة مئوية يف دير الزور    
: تبخر   ال - درجة مئوية يف دير الزور لشهر متوز       40.2  درجة مئوية يف النبك و     30.3بني  و ،كانون الثاين 

تصل أعلى قيمة للتبخر يف املناطق اجلنوبية الشرقية من البادية، وذلك بسبب ارتفاع درجات احلـرارة                
ملـم يف   10ملم يف فصل الشتاء ويـزداد إىل   5وبصورة عامة فإن املعدل اليومي للتبخر يقل عن  . فيها

  .   ملم خالل شهري متوز وآب 20-14شهر أيار، ويرتفع إىل قيم تزيد عن 
  

    : أتربة البادية)3
     ختتلف أتربة البادية عن األراضي الصحراوية بأا طينية رملية متماسكة الذرات، وتتميـز             
بارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم وباخنفاض حمتواها من املواد العضوية واآلزوت وبارتفاع نـسيب يف              

  .حمتواها من الفوسفور وأقل من البوتاسيوم
  :) 2005شهاب، (دية جمموعات خمتلفة من األتربة كما يلي      يوجد يف البا

 جمموعة األتربة اجلبسية، تغطي مساحات كبرية من البادية متتد من مشـال شـرق ـر      -
الفرات باجتاه الغرب حىت مشال شرق تدمر جنوب ر الفرات، ومتثل املنطقة األكثـر جفافـاً يف               

  ن إ. مو فوقها يتحمل اجلفاف واجلبس يف آن واحدالبادية، ولذلك فإن الغطاء النبايت الذي ين
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الرعي اجلائر واالحتطاب واإلدارة غري الرشيدة هلذه املناطق أدت إىل اجنرافها وتدهورها وتعريتـها    

 .ناطقوانتقاهلا بواسطة الرياح مما يشكل سحباً غبارية يف تلك امل
 200 جمموعة األتربة الصحراوية، تشكلت يف ظروف جافة تقل فيهـا األمطـار عـن                -

عام فوق صخرة أم متنوعة ولكن تعد الصخور الكلسية من أمها، وتقع يف مناطق مـستوية أو    /ملم
هضابية يف اجلنوب الشرقي من البادية حيث متتد من مدينة تدمر حىت احلدود العراقية األردنيـة،                

  .  هذه األتربة العديد من األعشاب املعمرة واحلشائش احلوليةوينمو يف
.  جمموعة أتربة السنامونيك، تقع يف مشال وغرب تدمر ومشال الرقة وجنوب حمافظة احلـسكة       -

وتعترب من أفضل أتربة البادية، ولكن االحتطاب والفالحات أدت إىل تـدهورها واجنـراف الطبقـة                
  .ية الغذائية وظهور الصخور األمالسطحية الغنية بالعناصر املعدن

، ARIDISOLSضمن جمموعة رتبة األراضي اجلافـة       عموماً  بادية حلب   يف  تقع أتربة األراضي    
وهي الترب اليت ال حتتوي كمية من املاء املتاح الذي يكفي لنمو النباتات فيها عندما تكون التربة دافئة                  

فر املاء لنمو النباتات لفترة أطول من ثالثـة أشـهر   أو تكون املياه ماحلة وكذلك التربة، وال يستمر تو       
فعلـى  . ومن أمهم مميزات هذه الترب وجود امللوحة واألفق الكلسي أو اجلبسي أو االثنني معا             . متتالية

وزارة  (سبيل املثال تتوزع أراضي احملميات الرعوية يف بادية حلب ضمن اموعات التالية من األتربـة            
  : )2004اعي، الزراعة واإلصالح الزر

  :الترب العميقة ) أ
  .TYPIC  GIPSIORTHIDS. ترب املناطق اجلافة اجلبسية العميقة -    
  .TYPIC  SALORTHIDS:  ترب املناطق اجلافة امللحية العميقة -    
  .CALCIC GIPSIOTHIDS: الترب متوسطة العمق ) ب
 LITHIC TORRIORTHENTSالترب قليلة العمق جبسية يف املناطق اجلافة ) ج

  
   : الغطاء النبايت يف البادية)4

يتنوع الغطاء النبايت يف البادية بتنوع املناخ والتربة والتضاريس، ولكن أصبح من الـصعوبة يف               
   كثري من األحيان العثور على معامل الغطاء النبايت األصلي، بسبب عوامل التدهور املختلفة اليت تعصف
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ولذلك أصبحت النباتات األوجية اليت كانت سائدة يف املاضـي نـادرة   .  الغطاء النبايت حىت اآلن     ذا

وحـسب   .وأضحت النباتات القليلة األمهية البيئية والرعوية واالقتصادية هي السائدة واملنتشرة حاليـاً      
  :ية كما يلي  ميكن تصنيف الغطاء النبايت يف الباد(UNEP, 1998)برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 يف اجلزء الشمايل الغريب من البادية،  تنتشر أعشاب حولية ومعمرة  ، وهي    الغطاء النبايت العشيب   -
ومن أهم األنواع النباتية السائدة فيه النميص، القبأ السينائي، الصر، القيصوم بأنواعه،األشنان، الشيح،             

  .اهلشمة، البختري، وغريها
  .ناطق الوسطى والشرقية من البادية جمموعة الرمث، وتنتشر يف امل-
 جمموعة الصر، وتنتشر بصورة خاصة على األراضي احلصوية وشديدة االحندار وحيث تظهر             -

  . الصخرة األم
 جمموعة النيتون، وينتشر على نطاق واسع يف البادية السورية وخاصة يف القـسم األوسـط                -

  .ث والصر واألشنان وغريهامنها، وينتشر مع النيتون النميص والقبأ والشيح والرم
  .  جمموعة اخلرينبة، تنتشر يف األراضي املفلوحة يف منطقة تدمر-
  . جمموعة األشنان، تنتشر فوق أتربة كلسية حتوي قليل من امللوحة-
 جمموعة األعشاب املعمرة، تنتشر يف حوض الدو ويف السهول والتالل مشال تدمر ويف سبخة               -

  .سوري، ومن أهم نباتاا النميص والقبأاملوح والبوكمال واحلماد ال
 جمموعة النباتات امللحية، وتنتشر يف السبخات مثل سبخة املوح جنوب تدمر، حيث ينتـشر              -

الطرفاء والثليث واألريال التدمري واألريال السنبلي، والقصب والعاقول والعكرش واحلمرة والـسوادة     
  .وغريها

تنتشر على سالسل اجلبال والسهول اجلبلية مشال تدمر،         جمموعة النباتات الشجريية اجلبلية، و     -
ينتشر فيها عـادة الـبطم األطلـسي        . وجبل البشري والبلعاس وعبد العزيز وغريها من جبال البادية        

  .   والسويد وأعداد كبرية من البقوليات والنجيليات
نمو فيها األشـنان     جمموعة الشيح يف الوديان العريضة، حيث تتجمع فيها املياه يف الشتاء، وي            -

  .والنيتون والكثري من األعشاب
   حيث الفرات  جمموعة نباتات الفيضات واملناطق الرطبة، وتشكل مساحات بالقرب من ر-
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ه اموعـة الصفـصاف   من أهم األنواع النباتية اليت تنتشر مع هـذ       . تتشكل مستنقعات مؤقتة وجزر   

  .   واحلور والدردار والطرفة والسوس والنجيل والعكرش وغريها
ومن اجلدير بالتذكري أن الغطاء النبايت يف البادية السورية يعترب متدهوراً بدرجة كبرية وال ميكن               

ل العثور على مناطق من النباتات األوجية إال يف مساحات ضيقة وحمدودة جداً بسبب سوء االسـتغال               
واإلدارة السيئة غري الرشيدة اليت تتعرض هلا مراعي البادية، فما هي األسباب احلقيقية لتدهور املراعي يف           

   .البادية السورية
  

   أسباب تدهور املراعي يف البادية السورية - ثانياً
  :   الرعي غري املنظم-

زيادة الضغط اع أسعارها وارتفزيادة الطلب على املنتجات احليوانية تطلب : أ ـ الرعي اجلائر  
واليت  .يف إدارة املراعي واحملافظة عليها    سليمة  وعدم ترافق ذلك بإتباع أي خطة         الطبيعية، على املراعي 

ن أعداد احليوانات الرعوية أكثر بكثري    ، مما أدى إىل أ    معرفة احلمولة الرعوية املثلى   تنظيم الرعي و  تقتضي  
  .من الطاقة الرعوية للمرعى

إىل املرعى قبل اكتمال منو النباتات  الرعوية املقصود به دخول احليوانات: ملبكر ب ـ الرعي ا 
 إذ يؤدي الرعي اجلائر دوراً أساسياً يف حتديد كمية اإلنتاج العشيب الـذي يـزود حيوانـات           .الرعوية

  :املراعي بغذائها ويؤثر على الغطاء النبايت من خالل النقاط التالية 
عند تزامن  والسيما   اخنفاض قدرة النباتات الرعوية على إنتاج البذور          يؤدي الرعي اجلائر إىل    -

  .الرعي مع فترة اإلزهار وإنتاج البذور
  . يؤثر الرعي اجلائر بشكل سليب يف الشكل املظهري الطبيعي للشجريات الرعوية-
ساغة لتحل  إذ ختتفي األنواع النباتية املست    ,  يؤدي الرعي املستمر إىل اختالف التركيب النبايت       -

  .حملها نباتات قليلة االستساغة أو غري مستساغة ويزداد ظهور األنواع الغازية
  . اخنفاض إنتاج الكتلة احلية للنباتات الرعوية، واخنفاض اإلنتاج العلفي يف وحدة املساحة-

 إن الرعي اجلائر واملبكر وغري املنظم، واالحتطاب من أجل الوقود، وحراثة األراضي اهلامـشية             
   وكثرة وجود الوديان والفيضات وزراعتها، وشق الطرق العشوائية، واإلفراط يف حفر اآلبار العميقة،و
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  .تتايل سنوات اجلفاف والقحط يف السنوات األخرية، واآلليات الزراعية

لبادية،  أدت هذه األسباب جمتمعة إىل تدهور مساحات شاسعة من األراضي الرعوية يف ا             حيث
وأصبحت السمة الواضحة واملميزة ملساحات كبرية من البادية السورية واليت ميكن االستدالل عليها من         

  : خالل املظاهر التالية
  .اهلامةوالشجريية انقراض أو ندرة األنواع النباتية الشجرية ) أ
 .ةانتشار النباتات الغازية، الشوكية منها والسامة أو عدمية القيمة الرعوي) ب
 .اجنراف التربة ودم بنيتها وزيادة العواصف الترابية) ت
 .حدوث السيول اجلارفة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة) ث
 .متلح اآلبار واخنفاض مستوى املاء األرضي) ج
 .اختفاء أو ندرة بعض احليوانات الربية اليت كانت موجودة) ح
، وحتول كثري من مناطق املراعـي الطبيعيـة         تدهور النظام البيئي الرعوي بشكل كبري جداً      ) خ

  .املعمرة إىل مراعي حولية أو شبه حولية
  

   طرق وأساليب تنمية املراعي يف البادية- ثالثا
إن درجة التدهور الذي وصلت إليه مراعي البادية وحالتها الراهنة ودقة املوقف هذا تـستدعي               

اليت تشكل القسم األعظم من مساحة القطر، ودراسة        بالضرورة زيادة االهتمام باملراعي الطبيعية اجلافة       
بيئتها وطرق محايتها واحملافظة عليها وتنميتها من أجل الوصول إىل اإلنتاج األعظمي املـستدام الـيت                

وتعد اإلدارة البيئية السليمة والرشيدة للمراعي الطبيعية حجر        . تسمح به تلك البيئات مع احملافظة عليها      
ألهداف املنشودة يف هذا املضمار، ألن تطبيق أي أساليب تنموية ال يترافق مـع              األساس للوصول إىل ا   

  ).2000 بوجنمات( أساليب اإلدارة البيئية السليمة جيعل الفائدة حمدودة وغري جمدية 
وللمحافظة على املراعي الطبيعية وتنميتها وحتسينها وتطوير إنتاجها العلفي من حيث النوعيـة             

طوير وتنمية البادية السورية، عمدت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي إىل وضـع            والكمية، وبالتايل ت  
   برامج متكاملة لتطوير هذه املراعي املتدهورة وتطبيق العديد من األساليب املستخدمة يف تنمية املراعي،
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وية وشق الطرق والبذر الصناعي وغريها دف احلفاظ على ما تبقى من الغطاء             كإنشاء احملميات الرع   

  .النبايت الرعوي وإعادة أعمار وتأهيل املراعي املتدهورة منها
أي أسلوب أو جمموعة أساليب     " بأنه  يقصد بتحسني املراعي أو تطوير املراعي أو تنمية املراعي          

ني مصادره الرعوية أو تسهيل استغالهلا أو رفع كفـاءة          يتم تطبيقها داخل أو خارج املرعى دف حتس       
استعماهلا بواسطة احليوانات، وهذه األساليب قد تكون تطويرية أي حتسني ماهو قائم وموجود فعالً يف               

 ومن هـذه    . "املرعى، وقد تكون إنشائية أي إضافة شيء جديد إىل املرعى مل يكن موجود به من قبل               
     :األساليب نذكر مايلي 

 ومنها إعادة زراعة النباتات الرعوية، إنشاء وفتح األثالم واألخاديد، نـشر       :أساليب مباشرة  -1
  .... .،وتوزيع املياه بشكل متجانس يف املراعي، عمل نقر يف األرض بواسطة آالت خاصة

 ومنها إنشاء نقاط مياه لشرب احليوانات، إنشاء األسيجة حـول أرض            :ةأساليب غري مباشر   -2
   ... .، إقامة احلظائر واملظالت،  متهيد وإنشاء الطرقالغريحلماية املرعى من دخول  املرعى

عند نقص  (ومنها إنشاء خمازن لألعالف الستخدامها عند احلاجة        : )مساعدة(أساليب مكملة    -3
 اهلياكـل  ، تعيني مراعي احتياطية، التكامل بني املناطق الزراعية واملراعي الطبيعية، إنشاء  )الغذاء يف املرعى  

 ،التنظيمية اخلاصة بالبادية، استصدار التشريعات والقوانني اخلاصـة بـاملراعي وصـيانتها واسـتغالهلا             
  .واستصدار التشريعات األخرى الداعمة للتشريعات اخلاصة باملراعي

       
  :  بعض وسائل تنمية املراعي املتبعة يف البادية السورية- رابعا

ميته يف املناطق املتدهورة رعوياً، واستعادة القدرة اإلنتاجية للمراعـي    إن إعادة الغطاء النبايت وتن    
والميكن تفضيل أسلوب تنمـوي     . الطبيعية وحتسني حالتها هي من األهداف الرئيسية لتحسني املراعي        

رعوي على أسلوب آخر من األساليب السابقة الذكر، ألن اختيار أي أسلوب يتوقف علـى حالـة                 
ه وحتسينه، واهلدف من عمليات التحسني والتطوير املتبعة، ومدى توفر اإلمكانيات           املرعى املراد تطوير  

وجيب اإلدراك أن تطبيق األساليب السابقة يف عملية حتسني املراعـي ال            . املادية والتقنية املتاحة وغريها   
ر جزء مـن  يكون بديال عن إتباع خطة إدارة مالئمة للمراعي وإمنا جيب اعتبار عملية التحسني والتطوي  

   .خطة إدارة املراعي وصيانة املوارد الطبيعية
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دميومته، عن  ضمان  دف نشاطات تنمية املراعي إىل احملافظة عليها وزيادة الناتج العلفي منها و           ولذلك  

اليف وبالتعاون  طريق إعادة تأهيل املراعي املتدهورة يف املناطق اليت تستجيب للتنمية بسرعة وبأقل التك            
  .الوثيق مع اجلمعيات التعاونية لتحسني املراعي وتربية األغنام

  
  :  املشاتل الرعوية-1

حتتاج عملية إعادة تأهيل املراعي املتدهورة إىل تأمني غراس النباتات الرعوية الالزمـة لعمليـة               
 البادية كخطـوة أوليـة      ولذلك مت إنشاء العديد من املشاتل الرعوية يف مناطق خمتلفة من          . االستزراع
 دف إىل تأمني كميات كافية من غراس النباتات الرعوية الالزمة للتشجري الرعوي يف عملية               وأساسية

. دف احلفاظ على ماتبقى من الغطاء النبايت وأعمار املتدهور منـها          إعادة تأهيل املراعي املتدهورة، و    
بادية السورية هلذا الغرض، نذكر منها على سـبيل         وهناك العديد من املشاتل الرعوية اليت أنشئت يف ال        

   .... .،مشتل مراغة, مشتل وادي العذيب، مشتل عقريبات, املثال مشتل العضامي
  : مشتل العضامي الرعوي -أ

  ،الرذاذ:  طريقة الري - ، هكتار12:   املساحة- ،1980:   تاريخ اإلنشاء-
            ،ملم 180:  معدل األمطار يف منطقة املشتل-، مليون غرسة سنوياً 1.5:   الطاقة اإلنتاجية-
  ،متراً 223بئر ارتوازي عمقه :  الطاقة اإلروائية -، عضوية:  األمسدة املستعملة -
  أكياس،:  طريقة الزراعة -، مساد عضوي 1/3+  تراب حملي 2/3:  نسبة اخللط -
ول األمهات املعتمـدة هلـذا      حق:  مصدر البذور  -عام واحد،   :  مدة بقاء الغراس يف املشتل       -

  ،الغرض والواقعة ضمن احملميات الرعوية ااورة للمشتل يف حممية العضامي وعبيسان
  أمريكي، غضا واسترايل، رغل سوريوقطف ملحي روثا، :   األنواع الرئيسية املزروعة- 
   مشتل عقريبات احلراجي-ب
     ،الرذاذ: ريقة الري  ط- هكتار، 15.4 : املساحة -، 1988:   تاريخ اإلنشاء-
     ،عضوية:  األمسدة املستعملة - ملم، 150-120:  معدل األمطار يف منطقة املشتل -
   ،سنة: بئران ارتوازيان، مدة بقاء الغراس يف املشتل :  الطاقة اإلروائية -
   ، رمل عضوي1+  رمل 1+  تراب أمحر 3:  نسبة اخللط -أكياس، :  طريقة الزراعة -
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  ، فقطبطم أطلسي:  األنواع الرئيسية املزروعة -جبل البلعاس، :  مصدر البذور-

يعتمد املـشرفون علـى    البذور أو الوحدات التكاثرية املستخدمة يف الزراعة جمانية، ولذلك          إن  
رب كمية من بذور األنواع اليت تزرع يف املشتل، حيـث          مجع أك يتم مبوجبها   خطة  العضامي مثالً   مشتل  

  طن من البذور سنوياً من حدائق األصول الوراثية لألنواع الرعويـة أو مـن                15 - 11 يتم مجع حوايل  
 عند مجعها وقد تنخفض إىل      %100 تكون حيوية البذور  . حقول األمهات واإلكثار يف منطقة العضامي     

 ولكن بعـد    %100-95  تتراوح حيوية بذور الروثا عند مجعها بني        يف أسوء احلاالت، كما    %90حوايل  
حتتوي البذور على شوائب ولذلك بعد عمليـة مجـع           كما   %.20 ستة أشهر تتدىن حيويتها لتصل إىل     
 .  قبل إجراء عملية التعبأة يف أكياس والتخزين والغربلةالبذور تتم عملية التجفيف اهلوائي

  : لعمل فيه ميكن أن نذكر ما يلي  وخبصوص مشتل العضامي وطريقة ا
ويبعد عن مدينـة    ,  يقع يف وسط حممية العضامي يف اجلهة الشمالية الغربية من بادية حلب            -*

  .كم 80حلب حوايل 
 لزراعتـها يف الباديـة     ة يهدف هذا املشتل إىل إنتاج الغراس الرعوية اجليدة بأنواعها املختلف          -*

، 1980 ألف غرسة عام     100حيث بدأت اخلطة بإنتاج     .  يف البادية  السورية وإعادة تأهيل الغطاء النبايت    
  .  رعوية سنويا مليون غرسه5,1اإلنتاجية حالياً حنو يف حني تبلغ طاقته 

القطف األسـترايل،  ,  أهم األنواع النباتية اليت يتم إنتاجها يف هذا املشتل هي القطف امللحي     -*
  . الرغل األمريكي، الروثا، الغضا

ألنواع النباتية املنتجة يف هذا املشتل بأا ذات إنتاجية عالية نسبياً، مستساغة مـن               تتصف ا  -*
قبل احليوانات الرعوية، مالئمة للظروف البيئية، قوية املنافسة، يسهل احلصول على بذورها، تتحمـل              

اغة للرعي  ، مستس  تقريباً  التربة ألن مجيع ترب البادية متملحة      ةالرعي، متحملة للجفاف، متحملة مللوح    
  .من قبل األغنام، قيمتها العلفية وتركيبها الكيميائي جيد حيث حتتوي على بروتينات وكربوهيدرات

 طريقة الزراعة، تتم الزراعة يف مساكب منظمة بشكل جيد ألا متميزة ومفضلة على غريها             -*
متناسـب، والتربـة    من الطرق الزراعية األخرى، وتساعد على القيام بعمليات اخلدمة الالزمة بشكل            

.  كيـساً  750 يعبأ حـوايل     2م1 املستخدمة هي تربة مأخوذة من مواقع قريبة من املشتل حيث أن كل           
    ْ م17توجد عوامل حمددة مثل درجة احلرارة اليت حتدد درجة إنبات البذور وعندما تكون درجة احلرارة 
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أي بأقـل  ,  اقتـصادياً إنتاج الغراس يكون  يف هذا الوقت    و ،%100تتصبح نسبة اإلنبا  ) الدرجة املثلى (

  .تكلفة ممكنة
ولو أن  .  موعد الزراعة، تبدأ الزراعة يف كانون الثاين وتنتهي يف آذار لكل األنواع املزروعة             -*

موعد الزراعة املناسب هو بعد سقوط األمطار اخلريفية مباشرة، ألنه عند التبكري ببذر األكيـاس يـتم           
ستفادة من األمطار الساقطة اليت تسهل عملية اإلنبات ألن هناك مياه كربيتية ماحلة تصل ملوحتـها                اال
 ملليموز، وإن إنبات البذور على مياه األمطار أفضل من إنباا عن طريق السقاية أو الري ألنه                 4.3 إىل

ويفضل .  إنبات البذور  ىلقاسية تؤثر ع  ) ملحية(عند السقاية الزائدة فإنه تتكون طبقة أو قشرة سبخية          
 . زراعة أنواع الرغل واخلذراف وبقية أنواع الفصيلة الرمرامية يف الربيع

  :تتم مراحل العمل يف املشتل على النحو التايل 
  : الزراعة قبل  عمليات اخلدمة -*
  . يئة احلقل وتقطيعه إىل مساكب-أ
راب على مرحلتني، حيث يعبأ ثلثي      يعبأ الكيس بالت  .  تعبئة األكياس وتنسيقها يف املساكب     -ب

 الباقي خبلطة ترابية من مسـاد       1/3 الكيس تقريباً يف املرحلة األوىل بتربة من املنطقة، مث يعبأ الثلث             2/3
ينصح باستعمال تربة قليلة االحتواء ما أمكن علـى     . بلدي عضوي متخمر مع روث األبقار أو األغنام       

 من تربـة طميـه      %80 بنسبة ،ي أو ماعزي جيد التخمر    بذور األعشاب، واستعمال مساد عضوي غنم     
  . من السماد العضوي، وعدم زيادة نسبة الرمل يف حال استعمال تربة طينية%20كلسيه و
 الثـاين   نتتم عملية الزراعة يف األكياس املعبأة يف شهر كانو         . زراعة البذور ضمن األكياس    -ج

، ةيف الكيس سطحيالزراعة كون توجيب أن .  مجيعها وتنتهي العملية بنهاية شهر آذار من زراعة األنواع       
خيتلـف عـدد البـذور      . اإلنبات سطحي ن  ألملم عن سطح التربة،      3عمق البذور   ال يتجاوز   حبيث  

 بذرة وذلك حبسب فنية وخربة العامل وحسب النوع الرعوي          10 إىل  5املزروعة يف الكيس الواحد من    
سيما إذا علمنا أن الوحدات التكاثريـة لألنـواع         املزروع وحجم البذرة ومدى وجود الشوائب، وال      

الرغـل  والقطـف امللحـي،     و ،الروثاكل من   املزروعة خفيفة جداً، إذ حيوي الكيلوغرام الواحد من         
  . على التوايلألف بذرة 200، 250، 300على األسترايل 
   :  عمليات اخلدمة بعد الزراعة-*

http://www.pdffactory.com


  م2006يئة اجلافة املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والب
15  

  
 السقاية، يتم سقاية األكياس مبعدل ريه إىل ريتني يف األسبوع الواحد، ويفضل عدم إجـراء                -أ

الري حتت السطحي واالستعاضة عنه بالري الرذاذي لكي نتجنب تشكل قشرة كلسية ملحية قاسـية               
 . البذور ومنو البادراتإنباتعلى سطح التربة يف الكيس متنع أو تعيق 

 تعشيب الغراس، تتم عمليات التعشيب باستمرار للتخلص من نباتات األعشاب الغريبـة             -ب
اليت تنمو يف األكياس أو جبوارها، وخاصة أن النجيل هو عشب قوي منافس للنباتات الرعوية وانتشاره                

ـ  , وللقضاء عليه يتم استخدام مبيدات كيميائية التؤثر على األنواع الرعوية املزروعـة           , سريع تم أو ت
  .مكافحته عن طريق التعشيب اليدوي املستمر وإجراء فالحات متكررة ألرض املشتل قبل الزراعة

قـد  و. تتم عملية التفريد على مراحل لإلبقاء على نبات واحد قوي يف كل كيس         فريد،  ت ال -ج
تتم فلذلك جيب أن    ,  بذور ناجتة عن تلقيح خلطي     نتكون النباتات املوجودة يف الكيس الواحد ناجتة ع       

عملية اصطفاء وانتخاب للنباتات يف الكيس الواحد واالحتفاظ بالنبات األقوى وإزالة واستبعاد النبات             
 .األضعف
سم ـدف تنـشيط      30 نالتقليم، تتم عمليات التقليم لألفرع اليت يصل طوهلا إىل أكثر م           -د

 حىت  ،مكن من عملية النتح   وتقوية منو اموع اجلذري من جهة، وتقليل اموع اخلضري للتقليل ما أ           
 .ال تتعرض الغراس لألمراض احلشرية والفطرية من جهة أخرى

تنقل الغراس إىل املوقع املخصص عنـدما تـصل إىل   .  نقل الغراس إىل األراضي املستدامة   -هـ
 أشهر، حيث يتم نقلها وزراعتها يف األرض الدائمة بعد سقوط كمية كافية من األمطار، أي يف                 9عمر  

 جلميـع األنـواع    ةهكتار بالنسب / غرسه 400الثاين من شهر تشرين الثاين، وتتم الزراعة مبعدل         النصف  
  .الرعوية املوجودة

بينما تبلغ التكلفة   .  لريات سورية  3قدرت كلفة إنتاج الشتلة الواحدة خالل العام حبدود         و     
  . مع الرية اإلرسائيةس.ل 12اإلنتاجية للشتلة الواحدة بعد زراعتها يف األرض املستدمية حنو 

  
  : االستزراع والبذر الصناعي - 2

إن عملية االستزراع والبذر الصناعي من الوسائل اهلامة والسريعة واملكملة لعمليـات احلمايـة       
  وبالرغم من صعوبة هذه العملية فإن االستزراع والبذر الصناعي ورغم . وتنظيم الرعي يف البادية

http://www.pdffactory.com


  حمي الدين حممود قواس
16  

  
يصاحبها من صعوبات مجة يعتربان الطريق األسهل لتأهيل املراعي املتدهورة وتوجيهها ثانيـة حنـو               ما

وال يتبعان عادة إال عندما اليسمح الوضـع        , ولكنهما ليسا بديالً عن اإلدارة السليمة للمرعي      , اإلنتاج
تاج لفترات طويلـة مـن   وخاصة أن الشجريات الرعوية اجليدة حت,  األوجوالنبايت يف املرعى باالجتاه حن 

 وعندما التتوفر وحداا التكاثريـة يف املواضـع    ،الزمن كي تعود إىل اتمعات النباتية اليت زالت منها        
  .وميكن أن يتم ذلك عن طريق البذر الصناعي والبذر الطبيعي والتشجري الرعوي. ااورة
  : البذر الصناعي  - أ

ذور بعض األنواع الرعويـة مباشـرة يف مكاـا         يتم البذر الصناعي عن طريق البذر املباشر لب       
قساوة ووالبذر الصناعي عملية صعبة وغري سهلة مطلقاً لكثرة العوامل اليت تؤثر عليها             . املستدمي باملرعى 

إن طريقة االستزراع بالنثر املباشر طريقة سهلة ورخيصة وسريعة، تتم بعـد      . الظروف البيئية احمليطة ا   
، أو بعد شق سطح التربة بواسطة اجلرارات املختلفـة،          )خربشة(سطحية للتربة   نثر البذور بعد فالحة     

 سـطح   ىتقوم البذارة االسترالية بعملية نثر البذور عل      . هكتار/كغ بذور 10املعدل املناسب للبذور هي     
. التربة بواسطة اسطوانة كبرية بعد ختريش سطح التربة بواسطة أسلحة وسكة من نوع لسان العصفور              

سـم  50لة املثالية للزراعة هي احلفارة النقارة وهي مناسبة جداً للروثا حيث حتفر حفرة بطول               ِوإن اآل 
حيث يتم وضع البذور يف سطل حـسب        . الغاية منها هي حصاد مياه األمطار     , سم 60 اىل 50وبعمق  

 أو بـذارة    حفارة نقـارة  (وحسب النوع املزروع نقوم باختيار اآللة املناسبة له         . املعيار الالزم للبذور  
إن طريقة الزراعة بالنثر اليدوي تعترب طريقة ناجحة جداً لبعض األنواع كالروثـا وبكلفـة               ). استرالية

يعترب البـذر   . هكتار وزراعة عدة مناطق خمتلفة تضاريسياً      200بسيطة حيث ميكن يف يوم واحد زراعة        
نه حيتاج إىل تأمني حقول أمهات      نثر البذور على أرض املوقع مباشرة أقل تكلفة اقتصادية لك         الصناعي ب 

بشكل كبري جداً دف إنتاج أكرب عدد ممكن من البذور يف وقت قصري، كما تعتـرب هـذه الطريقـة     
وتعمل احلجارة على احملافظة علـى      ). وقت تشكل الغيوم  (ناجحة يف املواقع اليت تسقط عليها األمطار      

الوقت املناسب لنثر البذور واملوقع املناسـب       رطوبة التربة و تثبيت النبات الرعوي لذلك جيب اختيار          
ويفضل اختيار أرض حمجره لتثبيت عملية النثر، كما إن تثبيت البذور يف التربة بواسطة عملية دعـس                 

  .األغنام هي من أفضل الطرق املستخدمة يف تثبيت البذور
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  :ري الرعوي  التشج-ب

يتم عن طريق زراعة البذور الرعوية يف املشتل أوالً، مث نقل الغراس املنتجة وزراعتها يف مكاـا           
زراعة هذه الغراس يف خطوط جمهزة يف األرض لعمق         ب جرت العادة    فقداملستدمي من املرعى بعد ذلك،      

  . أمتار4-3 الواحد من  أمتار وبني النبات واآلخر يف اخلط5سم وتبعد عن بعضها البعض حنو 40
 خـالل األعـوام  ) vander veen. 1967(ويف سوريا فـإن حمـاوالت االسـتزراع بـدأها     

وهناك العديد من   . م يف فيضة وادي العذيب اليت تعترب من املواقع اجليدة لالستزراع          1965,1963,1962
 الزرقـا ودلبـوح     املواقع اليت جنح التشجري الرعوي فيها كمحمية العضامي ومراغة وعبيسان وعـني           

مت تأهيلها بزراعة بعض األنواع احمللية واملدخلة من الـشجريات الرعويـة مثـل         فقد  . واملتياها وغريها 
وزراعة بعض األنواع األخرى املتحملة للجفاف واملتأقلمـة        ) الروثا, الرغل السوري , القطف امللحي (

  .افظة عليها وحتسني وزيادة إنتاجيتهاساعد بشكل كبري يف محاية املراعي واحملمما مع ظروف البادية، 
مع زراعة الشعري يف    ) القطف امللحي (قامت ايكاردا بإدخال زراعة الشجريات الرعوية       كما      

املناطق اهلامشية دف احلصول على نظام زراعي رعوي يستفيد منه املزارعون يف تقدمي عليقة متوازنة                
ث التنجح زراعة الشعري يف حني تعطي شـجريات         للحيوانات الرعوية وخاصة يف سنوات اجلفاف حي      

هذا . وحيث أن الشعري يقدم الطاقة للحيوانات فإن القطف امللحي يقدم الربوتني          .  جيداً إنتاجاالقطف  
 أمتـار  5على صفوف تبعد عن بعضها البعض      يف احلقول اليت تزرع بالشعري      وقد زرع القطف امللحي     

ولكن الينصح ا يف الباديـة  . د أعطت هذه التجربة نتائج جيدة  وق ، أمتار أيضاً  5وبني النبات واآلخر    
  .ألن الزراعة ممنوعة أصالً يف البادية والتنجح زراعة الشعري فيها

  :     قبل زراعة الغراس يف األرض الدائمة جيب أن تأخذ باالعتبار النقاط التالية
توضـع  . متعامد مع امليـل   االختيار املناسب للموقع من حيث خصوبة التربة، الفالحة بشكل          

 لتراً  20سم ويرد التراب عليها مث يضغط قليالً ويقدم هلا رية ارسائية حبدود              40الغرسة يف حفرة بعمق     
وقد ثبت جناح القطف امللحي يف األراضي املنخفضة ويف الوديان على عكس الروثـا الـيت                . من املاء 

  .تنجح زراعتها يف األراضي املرتفعة
ستزراع والبذر الصناعي يف املواقع اليت طبقت فيها يف الباديـة الـسورية،             جنحت عملية اال     

  سامهت بشكل حيث أا وكان هلا تأثري اجيايب كبري يف تنمية املراعي وحتسني الظروف البيئية احمللية، 
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علفي لألغنام وخاصة يف مواسـم   تأمني جزء من االحتياطي ال    واستعادة الغطاء النبايت الرعوي،      فعال يف 

 تقليل حركة قطعان األغنام من البادية إىل املناطق الزراعية يف سـنني اجلفـاف،             واجلفاف من السنة،    
  .باإلضافة إىل فوائدها البيئية املختلفة

    ولكي تتم عملية االستزراع والبذر الصناعي بنجاح البد من أن تترافـق هـذه العمليـة                 
  : حلماية األراضي املزروعة باإلجراءات التالية

 سـنوات حـىت يـتم       5 -2  احلماية من دخول أو رعي األغنام للمواقع املزروعة لفترة من          -*
  . الشجريات وتكوين جمموع جذري قوي وتكوين جمموع خضري كبري نسبياًءاسترسا

  اخلاص حبماية البادية وهو قانون رخـو نـسبياً صـدر           59 احلماية باستخدام القانون رقم      -*
 1000 يقضي بتغرمي صاحب القطيع املتعدي على األراضي املزروعة مبلـغ       15/12/2005 القانون بتاريخ 

 .س لكل دومن يتم رعيه من قبل احليوانات الرعوية.ل
استصدار قوانني عرفية حيث أنه عند دخول األغنام يتم تغرمي كل قطيع يدخل لألراضـي                -*

  .يف صندوق تداول األعالفس وتودع . ل5000الزراعية بدون ترخيص هي 
 استثمارها باالعتماد على أسس علمية، حبيث تتناسب احلمولة احليوانية مع إنتاجها، وحتدد             -*

  .مدة الرعي املناسبة أيضاً
  
   : احلماية وإقامة احملميات الرعوية- 3

ة الكامنـة        مت إنشاء العديد من البيئات واحملميات الطبيعية لتحسني املراعي وحتديد اإلنتاجي          
يـبني اجلـدول   و. اليت ميكن الوصول إليها فيما لو منع الرعي أو نظم بأسلوب ما يف البادية الـسورية  

أمثلة عن احملميات اليت أقيمت يف البادية السورية مبحافظة حلب بقـرارات صـادرة عـن وزارة            1رقم
القطف امللحـي،  والروثا كميات أهم األنواع النباتية املزروعة يف هذه احمل ، و الزراعة واإلصالح الزراعي  

تتم إعادة تأهيل هـذه  . الرغل السوري، الرغل الكاليفورين، الغضا ، األثل وغريهاوالرغل األمريكي،   و
البـذر  ، أو عـن طريـق       زراعة غراس الشجريات الرعوية املنتجة سابقاً يف املشتل        احملميات عن طريق  

   .الصناعي أو املباشر للبذور الرعوية
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  معلومات عن احملميات الرعوية يف بادية حلب: 1جدول رقم
  األنواع املزروعة  قرار وتاريخ التخصيص  هكتار/املساحة  سنة التأسيس  اسم احملمية

روثا، رغل ملحي، رغـل       ---------------  3000  1981   العضامي-1
ـ     ي، استرايل، رغـل أمريك

  رغل كاليفورين
روثا، رغل ملحي، رغـل       16/1/1986ن تاريخ/5رقم   8000  1985/1986  مراغة -2

  أمريكي، رغل كاليفورين
ــم   7000  1991   عني الزرقا-3 ــاريخ 7مب /1400رقـ  تـ

8/9/1991  
روثا، رغل ملحي، رغـل     

  أمريكي، الغضا، 
 رغـل    روثا، رغل ملحي،    20/6/1995تاريخ/514رقم   7500  1995   عبيسان-4

  رأمريكي
روثا، رغـل ملحي،رغـل       25/6/1997تاريخ/801رقم   5000  1997   دلبوح-5

  أمريكي، رغل سوري
ــ  3000  2002   املتياها-6 س .د/391م رقـــــــ

  20/10/2002تاريخ
روثا، رغـل ملحي،رغـل     

  أمريكي
ــاريخ/114222رقــم  3000  1998   الغزالن البيئية-7 /16/11ت

1994  
روثا، رغـل ملحي،رغـل     

  أمريكي
  

  :صورة عامة يهدف إنشاء احملميات الرعوية إىل وب
  .إعادة األنواع النباتية املنقرضة إىل الباديةإعادة تأهيل املراعي يف البادية و )1
، وتـأمني مـصادر علفيـة        حتسني وتنمية الغطاء النبايت الطبيعي يف املناطق املتدهورة رعوياً         )2
  .روف الباديةوإدخال أنواع نباتية رعوية متأقلمة مع ظرخيصة، 
  . تثبيت التربة واحلد من تعريتها واجنرافها)3
  . إجياد مصدر رئيسي لبذور األنواع احمللية واملتأقلمة مع ظروف البادية)4
  . تأمني جزء من العلف االحتياطي للثروة احليوانية خالل فترة اجلفاف من السنة)5
   . احلفاظ على التنوع احليوي والبيئي للحيوانات الربية)6
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 إجياد فرص عمل لليد العاملة يف التجمعات السكانية من خالل تشغيلها يف   املشاتل الرعوية                 )7

  .ومشاريع  التشجري الرعوي يف مواقع البادية
ـ        تستثمر احملميات الرعوية وفق خطة      عحمكمة، وضمن شروط حمددة ومحولة حيوانية تتناسب م

-تـشرين الثـاين   (وخريفية  ) نيسان-آذار(ر رمزية وخالل فترتني يف العام ربيعية        حالة املرعى وبأسعا  
س لكل رأس وملدة شـهرين يف كـل   .ل 25حبوايل ) كل حممية (حيث تؤجر احملميات    ). كانون األول 

بـالتنوع  خمتلفة تتعلـق     عليها دراسات علمية     ىوبعد أن تصبح احملميات يف طور االستثمار جتر       . فترة
الكثافة النباتية والقيمة اإلنتاجية العلفيـة  التغطية النباتية ونباتية مثل دراسة القياسات الرياته، و النبايت وتغ 

ودراسة احلمولة الرعوية املناسبة واملدة الزمنية الالزمة لبقاء األغنام يف أرض املرعى حبيث التؤثر سـلباً                
  ).2004عي، وزارة الزراعة واإلصالح الزرا (على األنواع الرعوية املوجودة

بينت القياسات األولية اليت أجريناها ملعرفة تأثري احلماية على الغطاء النبايت يف حمميـة مراغـة                
 %75 يف حني وصلت إىل     ،%25  أن نسبة التغطية النباتية كانت يف املنطقة غري احملمية         17/4/2006 بتاريخ

 20وصل إىل بينما قط يف املنطقة غري احملمية،  أنواع ف  10وأن عدد األنواع النباتية بلغ      , يف املنطقة احملمية  
نوعاً يف املنطقة احملمية، وكذلك احلال للكثافة النباتية اليت أخذت نفس املنحى كما يظهر يف اجلـدول                 

   :على التوايل 3  ورقم2رقم 
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   اليت مت حصرها خارج حممية مراغة وكثافتهااألنواع الرعوية: 2رقم جدول

 ²م1/الكثافة الفصيلة  االسم العلمي االسم العريب

  Astragallus cruciatus  Papilionaceae   2 قفعاء متصالبة 

 Trifolium stellatum Papilionaceae   9 برسيم جنمي 

 Koeleria phloides Graminaceae 20 كولرييا

 Bromus scoparius Graminaceae 21 شويعرة خشنة

 Poa sinaica Graminaceae  13 قبأ سينائي

 Salsola volkensii Chenopodiaceae 1 اخلذراف

 Noaea mucronaat  Chenopodiaceae   2 الصر

 Cousinia spp  Copositae 3 الكعوب 

  Peganum harmala  Zygophyllaceae 5  احلرمل

  Carex stenophylla Cyperaceae 14  النميص

  90  )6(ست فصائل  )10(  )10(اموع  
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  معلومات عن األنواع الرعوية اليت مت حصرها داخل حممية مراغة وكثافتها: 3 رقم جدول
1/الكثافة الفصيلة االسم العلمي االسم العريب

 ²م
 Poa sinaica  Graminaceae 30 قبأ سينائي

 Koeleria phloides Graminaceae 35 كولرييا

 Hordeum glasum   Graminaceae 20 شعري بري 

 Bromus scoparius  Graminaceae 35 شويعرة خشنة

 Trifolium stellayum Papilionaceae  10 برسيم جنمي

 Astragallus cruciatus Papilionaceae 5 قفعاء متصالبة

 Astragallus russelii  Papilionaceae 1 قتاد رسل

 Erodium glaucophyllum Geraniaceae 1 قرنوة مزرقة األوراق

 Artimisia herba-alba Copositeae 1 الشيح العشيب األبيض

 Halianthemum أجرد صفصايف األوراق
salisifolium 

Cistaceae 25 

 Lactuca orientalis Copositeae 2 األشخيص الشرقي

 Achillea deserti Copositeae 2 األربيان الصحراوي

 Salsola volkensii Chenopodiaceae 2 اخلذراف

 Allium spp Chenopodiaceae 1 الثوم الربي

 Onobrychis ptolemaica Papilionaceae 3 القطب البطلمي

 Halocnemum الثليث
strobilaceum 

Chenopodiaceae 1 

  Peganum harmala   Zygophyllaceae 2  احلرمل

  Carex stenophylla Cyperaceae 9  النميص

  Salsola vermiculatai Chenopodiaceae 8 الروثا

  Salsola spinosa Chenopodiaceae 7 الصريرة

  200  )8(مثان فصائل  )20(اموع    )20(اموع  
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  : الرعوية حممية العضامي-

، دف حتسني املراعي ومعرفة تأثري احلمايـة مـن          1981 تأسست حممية العضامي يف عام          
تقع إىل اجلنوب الشرقي مـن مدينـة        . الرعي يف هذه املراعي الطبيعية بعد زراعتها بشجريات القطف        

هكتار وهي حمددة بساتر تـرايب يـصل        3000منها، تبلغ مساحتها حوايل     كم  100حلب وعلى مسافة    
سنة / ملم   200تتلقى حوايل   . ىل مترين، ومزروعة بكاملها مبختلف أنواع الشجريات الرعوي       ارتفاعه إ 

  .من األمطار
 من النبات يف املنطقة احملمية    %96     أظهرت النتائج بعد احلماية أن األعشاب النجيلية احتلت         

النباتـات أعلـى    خاصة املكون العشيب كما كانت    %37حبلول شهر نيسان وزاد عدد النباتات بنسبة        
وهذه الفروق قد انعكست على زيادة الغلة       . باملقارنة مع املنطقة غري احملمية مبقدار ثالثة إىل تسعة أمثال         

وات من احلماية فقد كان عدد النباتات أكثر منها قبل احلمايـة            نوبعد أربع س  . من الكتلة احلية النباتية   
ي ذلك إىل منافسة شجريات القطف امللحي اليت        لكن أقل من عددها بعد سنتني من  احلماية، وقد عز          

كما أظهرت النتائج يف جتربـة أخـرى        ). 1986إيكاردا  (كان قد اكتمل منوها للغطاء النبايت العشيب        
أجريت مشال البادية السورية، يف منطقة مراغة التابعة لبادية حلب وبالتحديد يف حممية عبيسان، دف               

 احلية النباتية يف مراعي حممية ومراعي غري حممية تـسودها نباتـات             مقارنة اإلنتاج الفصلي من الكتلة    
الشيح، الشويعرة، الشعري الربي،  القبأ البصيلي، والنميص، أن أعلى إنتاج من الكتلة احليـة اهلوائيـة                 

هـ وكان يف أوائل نيسان حـوايل  /م كغ 900كانت يف املنطقة احملمية يف بدايات شهر شباط إذ جتاوز           
هـ وهذا إن دل علـى      /م كغ 400أما إنتاج املنطقة غري احملمية فكان       . يف املنطقة احملمية  هـ    /كغ700

شيء فإنه يدل علـى دور عامـل احلمايـة يف حتـسني إنتاجيـة األراضـي الرعويـة املتـدهورة                      
)1999Ginzburger aL , .(   يتأكد مما تقدم األثر اإلجيايب حلماية األراضي الرعوية على حتسني املراعـي

يانة التنوع احليوي النبايت، إذ أن الغاية األكثر إحلاحاً محاية أراضي املراعي الطبيعية املتدهورة هـو                وص
استعادة الغطاء النبايت بشكل سريع نسبياً مع االنتباه إىل خصوصية املراعي الطبيعية يف الـنظم البيئيـة                 

دود بضعف إنتاجهـا مـن النباتـات        اجلافة وشبه اجلافة فالقدرة الكامنة إلعادة إحياء هذه املراعي حم         
الرعوية من جهة، وبالزمن الالزم الستعادة الغطاء النبايت الذروي من جهة ثانية ويعتمد العامل األخـري       

   :هي) ,Schuster 1990(بشكل كبري على ثالثة أمور 
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 درجة التدهور اليت وصلت إليها األراضي الرعوية، -
 والظروف املناخية،نوع التربة  -
 .الطرق املتبعة يف إدارة هذه املراعي املتدهورة -

  
  :  مشروع تطوير البادية- 4

اجنراف رحيـي  (    يهدف العمل ذا املشروع إىل محاية أراضي البادية من االجنرافات املختلفة      
لـشجريات  ووقف التصحر عن طريق التشجري الرعوي باستخدام أنواع خمتلفة من ا          ) أو اجنراف مائي  

  .الرعوية كالرغل األمريكي والرغل امللحي
     تطور العمل يف هذا املشروع بشكل كبري حلل املشاكل املتنوعة اليت تشكل خطـراً علـى             

 ألف  600ومجيع أحناء البوادي، فتم إنشاء مشتل يف وادي العذيب بطاقة إنتاجية تصل إىل حوايل مليون                
 كالروثا والرغل السوري واملستوردة كالرغل االسترايل والرغـل     غرسه رعوية من غراس األنواع احمللية     

 ألنـه  Atriplex vesicariaوقد استخدم على نطاق ضيق الرغل القلوي . أمريكي والررغل الكاليفورين
مث حتول ذلك إىل استخدام أنواع حملية من الرغل الـسوري والقطـف    ,كان من الصعب تأمني بذوره  

 إلنتاج %20و من اإلنتاج الكلي الرعوي هو لنبات الروثا %80ا، حبيث أصبح    امللحي إضافة لنبات الروث   
أي مت التركيز بشكل كبري على إنتاج الروثا وتفضيله عن غريه من األنـواع              . األنواع الرعوية األخرى  

ألنه نبات رعوي حملي مستساغ وجيد القيمة الرعويـة وسـهل           , الرعوية األخرى يف البادية السورية    
 . والتكاثر وذو إنتاجية عالية اإلنبات

  : األعمال اليت يقوم ا مشروع التنمية يف البادية
  .استزراع النباتات الرعوية املالئمة  -1
 .محاية هذه النباتات الرعوية من أي عامل يؤدي لتدهورها -2

     إن اهلدف من عمليات اإلستزراع هو ليس فقط للزراعة وإمنا العمل على إنتشار البذور يف               
وأعلى نـسبة   , أي أن نسبة التجديد تكون عالية     , رض املستدمية و توسيع الغطاء النبايت بشكل جيد       األ

يوجد الرغل الـسوري  . جتديد طبيعي تكون لنبات الروثا مقارنة مع غريه من النباتات الرعوية األخرى    
   من جنسعند زراعة املرعى خبطوط.ألنه جيب وجود تنوع حيوي كبري إلعطاء قيمة غذائية للمرعى
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 Atriplex sp.مثل ,  فإن اهلدف من ذلك هو محاية املنطقة وبالتايل تأمني محاية طبيعية للمرعى

فإن النباتات الغازية سوف ختتفي على حساب النباتات الرعوية  ,هذا املوقع ولو أنه حيمى بشكل جزئي      
إن للشجريات املستزرعة تأثري هام على املرعى احلويل بسبب توفر احلمايـة والظـروف         .ثر كثافة األك

 املناسبة للنباتات احلولية أي أن كل شجرية موجودة توجد حوهلا عدة نباتات حولية ألا تـوفر               احمللية  
ننا نستخدم اخلطـوط   وعند وجود أرض مائلة فإ،محاية جيدة هلذه احلوليات الصغريةبيئة حملية مناسبة و 
  .الكنتورية للزراعة

  : سيتم إتباع األساليب التنموية التاليةمشروع التنمية املتكاملة يف البادية السوريةوخبصوص 
  .ألف هكتار/889/ إراحة – 1
واملتأقلمة مع ظروف    ألف هكتار بأنواع الغراس الرعوية احمللية واجليدة        /94/ غرس مساحة    – 2

  .البادية
ألف هكتار بأنواع البذور الرعوية احمللية واجليدة واملتأقلمة مع ظـروف           /178/احة   نثر مس  – 3

  .البادية
 يتم حتديد املناطق املراد إعادة تأهيل مراعيها بدقة وبالتعاون مع املستفيدين، ويـتم وضـع                – 4

شهر تـشرين   خطة العمل السنوية لتنمية املراعي خالل الربع الثاين من كل عام ليتم تنفيذها بدءاً من                
  .األول من نفس العام وعلى مدى عمر املشروع

 يتم تأمني الغراس الالزمة إلعادة تأهيل املراعي عن طريق املشاتل الرعوية القائمة يف البادية               – 5
  .السورية

 يتم تأمني الكميات املطلوبة من البذور الرعوية من احملميات الرعوية القائمـة إضـافة إىل                – 6
  .ور الرعوية اليت مت إنشاؤها عن طريق مديرية املشروعمراكز إنتاج البذ
حقق املشروع وفراً يف املبالغ اليت كانت ملحوظة يف وثيقة املشروع كقيمة بـذار              فقد  وبذلك  

  .وشتول وسيتم استخدام هذا الوفر يف أعمال ونشاطات املشروع األخرى
ئية والرية الصيفية الداعمة للغـراس       يتم تأمني وسائط نقل املياه الالزمة لتقدمي الرية اإلرسا         – 7

   .اليت تزرع يف أراضي اجلمعيات التعاونية لتحسني املراعي وتربية األغنام
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  : محاية احلياة الربية- 5

 ضمن حمميـة    هكتار 10 مبساحة قدرها    1998تأسست هذه احملمية عام     : حممية الغزالن البيئية    
وقد كان اهلدف من    . هكتار 3000 هكتار، وميكن أن تصبح مستقبالً       75لتصبح  العضامي، مث تطورت    
  :إقامة هذه احملمية مايلي

  محاية احلياة الربية النباتية واحليوانية، -
  إعادة جلب بعض احليوانات الربية مثل الغزال، -
 ,احلفاظ على مناذج من الكائنات احليوانية والنباتية كتراث بيئي طبيعي -
 .ية وإكثار وإطالق الغزالن يف البادية السوريةترب -

، وقد عاشت هذه الغزالن 1998 مت وضع أول زوج من الغزالن يف احملمية يف شهر متوز من عام              
وتأقلمت مع البيئة وظروف البادية وبدأت تتكاثر وتتزاوج بشكل طبيعي إىل أن أصبح عددها يف عـام    

يف عـام   )  من اإلنـاث   62و من الذكور    58منها  (أساً   ر 120 رأس، مث أصبح عددها      26 حوايل   2001
جهزت احملمية بكافـة التجهيـزات الالزمـة        . 2006 رأس يف عام     160، بينما بلغ العدد احلايل      2004

يوجد يف احملمية مستودع لألعالف، وعشر مظالت وعشر مناهل لشرب امليـاه وعـشر               للغزالن، إذ 
حتصل املنافسة بـني   . النباتات اليت ترعى من قبل الغزالن   كما زرعت احملمية بأنواع خمتلفة من     . معالف

ـ     طريـق  نالذكور أثناء موسم التلقيح حيث ختتار األنثى الذكر األقوى وتتم التصفية بني الـذكور ع
 يـوم   15تقوم األنثى بتخبئة املولود ملدة      . املصارعة فيما بينهم إىل أن يبقى يف النهاية ذكر واحد أوثنني          

  ا تضعه يف مكان آمن وحترسه خوفاً عليه من البشر أو من احليوانات املفترسة وتقـوم        وعندما تضعه فإ
وبعد الوالدة حبوايل ساعة يصبح من الصعب اإلمساك بـاملولود بـسبب            . بإرضاعه إىل أن يصبح قوياً    

  . أشهر5تستغرق مدة احلمل عند األنثى حوايل . سرعته
ت يف الدرجة األوىل تليها عريـضات األوراق يف             تفضل قطعان الغزالن البقوليات والنجليا    

وحيتاج ). بقوليات ، جنليات  ( تأكل الغزالن الشجريات عند عدم توفر األنواع السابقة         . الدرجة الثانية 
غرام يومياً إذا كان العلف أخـضر     500 إىل   400الغزال يومياً لغذائه من املادة العلفية اجلافة حوايل من          

والغزال حيوان سريع اجلري نسبياً     . غرام منه يومياً   300فاً فيكتفي الغزال حبوايل     أما إذا كان العلف جا    
    عندما يتعرضساعة/كم100ساعة وتصل أحياناً إىل حوايل / كم70  اىل60إذ تبلغ سرعته حوايل  
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يوجد نوعان من الغزالن يف حممية العضامي هي الغزال الرميي الشامي           . و هلجوم من قبل املفترس أوالعد    

, الذي كان موجوداً سابقاً، والغزال الفارسي والذي هو عبارة عن ضرب من غزال الـرمي الـشامي                 
والفرق بني النوعني السابقني هو أن أنثى الغزال الفارسي ال يوجد هلا قرون يف حني يوجـد للـذكر                   

والسالالت املوجودة يف احملميـة سـالالت   . لرمي الشامي متتلك األنثى والذكر القرونقرون، بينما يف ا 
 .هجينة

أمـا  )  سـنة يف احملميـات  15  (13-5 ويبلغ متوسط عمره. م كغ 25يبلغ متوسط وزن الغزال     
  .  سنوات8-7 خارج احملميات فإن متوسط عمره يصبح
الغذاء املقدم  .  رأس 24الوفيات حوايل   متوسط عدد   , رأس 158يبلغ متوسط عدد املواليد حوايل      

  .للقطعان عبارة عن كبسول علف مركب وهو عبارة عن  ذرة وشعري وخنالة
إن عدم إطالق الغزالن للطبيعة يتعلق باملواطنني حيث جيب تأهيل اتمع احمللي أي إقناع الناس               

 ضمن احملمية ال يـتالءم    وكذلك فإن معيشة الناس   . بضرورة وجود الغزال أوالً وعدم العمل عل صيده       
   .مع الغزالن بسبب وجود أمراض مشتركة بني اإلنسان والغزالن

  
  :ملية تطوير املراعي يف البادية هيالصعوبات األساسية اليت تواجه ع

املؤثرة سلباً على   التعديات املختلفة    عدم تطبيق نظام قانوين للحماية لعدم وجود قوانني صارمة متنع            -1
ألن أي مشروع تطوير يف البادية ال ميكن أن يقوم إال على خلفية              .بالتايل إىل تدهورها  املراعي وتؤدي   

  .من حيمي أرض البادية
من نتائج سلبية   ونه   مبا يسبب  موعدم اهتمامه فراد على املشاكل البيئية     اخلاصة لدى األ  احل  املصتفضيل   -2

  .وعكسية على النظام البيئي الرعوي
 أي عدم توعية وإشـراك الـسكان    ،ب النهج التشاركي يف عملية التطوير      عدم إتباع وتطبيق أسلو    -3

  .ضرورة تطوير وتنمية املراعي يف الباديةلاحملليني 
  . عدم توفر اإلمكانيات املادية والتقنية والفنية الالزمة للحماية-4
رك بني هذه   تعدد املؤسسات الوطنية والدولية اليت تعمل يف البادية، وعدم وجود تعاون جدي ومشت             -5

   .املؤسسات ألسباب خمتلفة وقد تكون شخصية أحياناً
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 ، االجتماعية والبيئيـة واالقتـصادية     ألمهية مراعي البادية  فعالً  عدم وجود اإلنسان الواعي واملدرك       -6

ت واسـعة   ، والذي أدى إىل تدهورها وتصحر مـساحا       العشوائي وغري املنظم هلا   وخطورة االستغالل   
  .منها

 القاضي بإحـداث اهليئـة   م2006 للعام 34املرسوم التشريعي رقم وهنا البد من اإلشارة إىل أن     
العامة إلدارة وتنمية البادية واليت مقرها الرئيسي يف تدمر وتتمتع هذه اهليئـة بالشخـصية االعتباريـة                

 تأثري إجيايب يف تطـوير الباديـة        واالستقالل املايل واإلداري وترتبط برئيس جملس الوزراء، سيكون له        
ىل تطوير البادية وتنمية جمتمعها احمللى ومواردها الطبيعية والبـشرية          إدف هذه اهليئة    حيث  . وتنميتها  

 يفوالبىن التحتية والتنسيق بني اجلهات املعنية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعيـة واخلدميـة            
  . البادية

  

  مالحظات وتوصيات
  

  .قامة احملميات الرعوية إ -1
استكمال التجارب ملعرفة عدد سنوات احلماية الكافية إلحداث تغيري جذري يف التكوين النبـايت               -2

 .ألراضي املراعي اهلامشية 
وضع خطة إدارة متكاملة إلدارة املراعي و تنظيم الرعي فيها تكون ذات أهداف علمية للرعـاة و            -3

 .سكان البادية 
 .تشريعات اليت متنع التعدي على أراضي البادية و منع حتويلها إىل أراضي زراعيةإجياد القوانني و ال -4
 .توثيق النتائج ضمن احملميات ملعرفة التغريات يف الغطاء النبايت -5
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This study aims to emphasize the actual status of the rangelands in Syria, and to 

evaluate some range management methodes which used for its development and 
improvement. For example, protection system, water harvesting, and revegetation, etc, 
concerning its effects on biodiversity, productivity, natural vegetation in the area, and their 
roles in the protection, conservation and development of rangeland ecosystemes. 

Owing to the importance of rangeland ecosystemes in Syria, the authorities in the 
Ministry of Agriculture play a principle role in the conservation of these renewed natural 
resources. They have invested great efforts in ecological conservation, protection and 
development through applying range management methodes and establishing a number of 
grazing reserve as one of major precautionary measures for their protection from human 
activities. Also This will increase their grazing capacity, and will keep these public 
resources safe and sound for present and future generations. 
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