
الوحدة الثانیة

المراعى
Pasture



 أن المعروف من ولكن البترول ثروة تعادل كبیرة ثروة المراعى تعتبر•
 وعدم بھا اإلھتمام لعدم وذلك جدًا كبیرة بصورة متدھورة مصر فى المراعى

.للرى محدد نظام وجود

م المراعى یتقس
   :إلى المراعى تقسم•
Natural الطبیعیة المراعى -أ pastures

Tame األلیفة المراعى -ب pasture
المراعى الطبیعیة: وًالأ

 یتركھا ولكن تنظیمھا وال إدارتھا فى اإلنسان یتدخل ال التى المراعى وھى•
 المراعى تشمل وھى .وتسمیدھا ووقایتھا تسویرھا فى یتدخل ال كما للطبیعة

 للرعى والصالحة طبیعیة بحالة النامیة المستوطنة النباتات على تحتوى التي
.ثابت رى نظام لھا ولیس األمطار على وتعتمد



:ةالمراعى الطرز األتیالنوع من ویدخل تحت ھذه •
 جدًا والمتسعة المكشوفة الطبیعیة المراعى وھى :Range المروج مراعى -١

 وقد بالرعى فیھا والتحكم لحمیاتھا باألسوار إحاطاتھا إلى اإلنسان یلجأ وقد
  .وشأنھا یتركھا

Brush األحراش مراعى -٢ Pasture: تغطیھا التي األراضى وھى 
.المتخشبة النباتات تكسیر بقایا من أو األعشاب من القصیرة األعشاب

Wood الغابات أراضى مراعى -٣ Land Pasture: المناطق وھى 
 الصالحة الجافة والنموات الحشائش فیھا تنمو التي الخشبیة بالغابات المغطاة
.الغابة من المكشوفة األماكن فى أو األشجار بین للتغذیة

Stump: المقطوعة الغابات مراعى -٤ Pastures التي األراضى وھى 
 الخضراء النموات بعض بھا زال وما اإلقتصادیة أو الخشبیة أشجارھا قطعت
:إلى وتنقسم التقطیع بعد المتبقیة األشجار جذوع على

  الصحارى مناطق مراعى -أ
السافانا مناطق مراعى -ب
الجافة المناطق مراعى -ج
  السھول مناطق مراعى -د



المراعى األلیفة: ثانیًا
 إداراتھا فى ویتدخل بھا اإلنسان یعتنى التي الطبیعیة المراعى بھا ویقصد•

 تكون وقد للرعى أساسًا تصلح والتى بھا المرغوبة المستأنسة النباتات وزراعة
Irrigated فتسمى ثابت رى نظام تحت المراعى ھذه Pastures أو 

.باألمطار تروى
: منھا طرز عدة المجموعة ھذه تحت ویدخل•
PasturesPermanent المستدیمة المراعى -١
 بذورھا تتجدد التي الحولیة أو المعمرة المراعى بنباتات تزرع التي وھى•

 زراعة أو حرث أو خدمة بدون عدیدة لسنوات المراعى ھذه مثل وتبقى تلقائیًا
 خصوبتھا وقلة التربة تصلب عنھ ینتج مما سنوات عشر من أكثر إلى تصل

 غیر نباتات ظھور إلى باإلضافة ھذا إنتاجھا وقلة التربة ضعف وبالتالى
  .المرعى قیمة یقلل مما مرغوبة

 وفى الخصوبة عالیة أرض فى زراعتھ یجب المراعى من النوع ھذا مثل•
 األمطار وكمیة الحرارة حیث من المالئمة الجویة الظروف ذات المناطق
 األراضى فى أیضًا النوع ھذا بزراعة وینصح .العام طول توزیعھا وإنتظام

.والصخریة المنحدرة



Rotational Pasturesالمراعى الدوریة  -٢
 تلقائیًا تتجدد التي والحولیة المعمرة بالنباتات المنزرعة المراعى حقول وھى•

 عشرة تتجاوز ال مدة خالل زراعتھا وتجدد أرضھا تحرث الحقول ھذه ومثل
:نوعان منھا المراعى وھذه .الغالب فى سنوات

Long المدى طویلة -أ rotational Pastures: لمدة التربة فى تبقى حیث 
 تزرع وقد أخرى مرة زراعتھا یعاد ثم تحرث حیث سنوات ١٠-٦ من تتراوح

 وھذا ثانیة المراعى بمحاصیل زراعتھا قبل مثًال كالحبوب آخر بمحاصیل
 من وفیر محصول وإنتاج التربة خواص لتحسین الفرصة إلتاحة أفضل

.المراعى
Short: المدى قصیرة -ب rotational Pastures لمدة المرعى یبقى حیث 

 تتبادل أن ویمكن األرض بعدھا تحرث حیث سنوات ٥-٢ من تتراوح
 النوع لھذا زراعیة دورة برنامج ضمن المراعى نباتات مع النقدیة المحاصیل

 النباتات على المدى القصیرة المراعى تحتوى أن ویجب القصیرة المراعى من
 حتى البقولیة المحاصیل خاصة المحصول وفیرة التفریع غزیرة النمو سریعة
 یجب كما المراعى من الھدف ویتحقق التربة خصوبة على المحافظة یمكن
 فى وروثھا بولھا من لإلستفادة ممكن وقت أكبر بالمراعى الحیوانات إبقاء
 قدرتھا وزیادة خواص من تحسن التي بالتربة العضویة المادة كمیة زیادة

.اإلنتاجیة



:Annual  Pasturesأو الحولیة  Temporaryالمراعى المؤقتة  -٣
 الھدف یكون وقد سنة إلى شھور عدة بین تتراوح لمدة تقام التي المراعى وھى•

.المراعى إنتاج فیھا تقل فترة فى أخضر علف إنتاج إقامتھا من
 الحقل محاصیل تشمل زراعیة دورة نطاق فى المراعى ھذه تزرع وأحیانًا•

 البرسیم زراعة فى متبع ھو كما التربة خصوبة على المحافظة بھدف
 المراعى مكان فى وتجدد سنویًا تزرع وقد الزراعیة الدورة ضمن المصرى
.بالتدریج محلھا تحل بحیث المستدیمة

 وصیفیة كالشوفان شتویة حولیة نباتات على تحتوى قد المراعى وھذه•
 التخلص زراعتھا من الغرض یكون وأحیانًا الصویا وفول السودان كحشیشة

.التربة خصوبة على المحافظة أو الحشائش من



:PasturesSupplemental  اإلضافیة المراعى -٤
  المراعى تعجز عندما الحیوانات لرعى تخصص التي الحقول ھى•

.الكافى بالغذاء الموجودة الحیوانات إمداد عن المستدیمة
  من العدید تعطى التي الحولیة بالمحاصیل الحقول ھذه مثل وتزرع•

.السودان وحشیشة كالبرسیم الحشات
  :PasturesRenovated المجددة المراعى -٥
  خالل من السابقة إنتاجیتھا تستعاد التي القدیمة المراعى وھى•

.وغیرھا والتسمید والترقیع كالحش الخدمة عملیات
 PasturesIrrigated المرویة المراعى-٦
.صناعیًا ریًا تروى التي المراعى عن عبارة وھى•
  وإسترالیا المتحدة كالوالیات العالم بلدان من كثیر فى منتشرة وھى•

.ونیوزیلندا وإیطالیا


