
المحمیات الرعویة
 ویمنع إختبارھا یتم التي المراعى أرض من مساحة عن عبارة ھى المحمیة•

.ومحدد معین بنظام إال فیھا الرعى
 من التربة وحمایة الكأل بتوفیر للنمو للنباتات الفرصة إعطاء منھا والغرض•

 مع تتفاعل البیئة ترك أى البیئى للواقع الشاملة والمعالجة واإلنجراف التآكل
. التفاعل ذلك فى اإلنسان تدخل دون الكائن

:الرعویة للمحمیات واإلقتصادیة العلمیة الفوائد•
.الجغرافیة للتضاریس الجولوجیة المعالم على المحافظة - ١
.التربة خصوبة على المحافظة - ٢
.النباتى والغطاء الطبیعیة المواد حمایة - ٣
.والتعریة والتآكل اإلنجراف من التربة حمایة - ٤
 سبل وتوفیر إنقراضھا ومنع البریة األحیاء على المحافظة بھدف الصید تقنین - ٥

.منھا المنقرض وإستیراد تكاثرھا
.بالبخر فقدھا دون جوفیة هلمیا تحویلھا أو هالمیا إستغالل حسن على المحافظة - ٦
.الجافة بالمناطق الجو تلطیف على تساعد - ٧



  البیئي التوازن ظروف تحت والحیوانات النباتات تطور دراسة - ٨
.الحیوانات أو النباتات لتلك الوراثیة بالمصادر الباحثین وإمداد

  المحمیات وإقامة المراعى صیانة على الفنیین تدریب فى تستخدم - ٩
.المحمیة بنظام الرعاة إقناع بھدف

 خدمات تقدیم یمكن حیث الرعویة الحیاة إستقرار على تعمل -١٠
.إلخ.…… المدارس ، المساكن ، المستشفیات مثل للرعاة

:المحمیة إنشاء خطوات•
  .منھا الھدف تحدید - ١
  كان سواء بھا المحمیة یراد التي المنطقة عن المعلومات جمع - ٢

. التضاریس أو النباتات أو الحیوانات عن معلومات
.النباتیة األسیجة وإقامة المحمیة حدود تخطیط - ٣
.المحمیة ومتابعة رعایة - ٤



:المحمیات إستغالل طرق•
.الحكومیة للجھات التابعة الحیوانات رعى فى تستخدم - ١
 كغذاء النبات تستخدم اإلزھار موسم وبعد العسل نحل تغذیة فى تستغل - ٢

.أخضر كعلف أو بالرعى للحیوان
 محدودة مواسم فى ورعیھا منھا األخضر العشب وجمع حشھا یتم محمیات - ٣

 واألغنام الماعز دون األبقار مثل لحیوانات السماح أو الجفاف مواسم وھى
. الجائر الرعى إلى تؤدى ال حتى

 للحیوانات ملجأ تعتبر الرعویة قیمتھا على عالوة :األشجار ذات المحمیات - ٤
  .تكاثرھا على والعمل

:اآلتى إلى إنشائھا من الغرض حسب المحمیات وتقسم•
.الحیوان وتغذیة للرعى محمیات - ١
.والطبیعة البیئة حمایة محمیات - ٢
.المدروسة المعالم أو واألشكال المعالم محمیات - ٣
.الوطنیة المنتزھات محمیات - ٤
.البریة الحیوانات حمایة محمیات - ٥
.األغراض المتعدد المحمیات - ٦



:أھم المحمیات الطبیعیة فى مصر•
  قرب وتقع الطبیة بنباتاتھا تتمیز وھى :بمطروح العمید محمیة١.

.اإلسكندریة غرب كم ٨٣ بعد وعلى العالمین منطقة
  بنباتاتھا وتتمیز سیناء وسط فى توجد وھى :كاترین سانت محمیة٢.

.النادرة الفاكھة وأشجار الطبیة
  مدینة قرب النیل شرق تقع وھى :األسیوطى الوادى محمیة٣.

 المھددة والنباتات الحیوانات لتربیة محمیة وھى أسیوط
.باإلنقراض



تمارین


