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  Noun (n.)) .أ(اسم 

  Verb (v.)) .ف(فعل 

  Adjective (adj.)) .ص(صفة 

 For comparison see (cf.) نظرأللمقارنة 

  For example (e.g.)على سبيل المثال

  Synonym (syn.)) .م(مرادف 

 ط الموضحة في تكرار استخدام هذه النشرة طبقا للقواعد والشرويسمح ب

http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlieOpen_Terms 

 .2010نوفمبر  11و نقحت في  2010سبتمبر  22في  اتم تلقيه

 لالهتسإ

ريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة باط مفهوم عام لتعنستإعي بهدف اضي وحيونات المرارأتم نشر مصطلحات 
مريكية  كما ألمنظمات وهيئات داخل الواليات المتحدة الحتوت المجهودات االولى بصفة اساسية إوقد  -عيالحيوانات المر

لتحقيق مجهودات حقيقية  السياق وكانت تهدف منذ البدايه للتوسع في هذا. لياااشتملت ايضا على ممثلين لنيوزالندا واستر
على نتيجة واضحة في ) لجراس الندا(للمناطق العشبيية المفتوحة السابع عشر تم االتفاق في المؤتمرالدولي وقد. بعد فيما

توحيد مصطلحات نظم  تطويرار راستم للجراس الند المؤتمر الدوليبتبنى تم التوصية : االجتماع العلمي النهائي كما يلي
. للجراس الندالدولي السابع عشر المؤتمرمصطلحات العلف والمراعي في تقديم تقريرمجموعة العمل لوادارة المراعي 

جديدة التم تكوين مجموعة عمل للمصطلحات  1997في كندا عام  للجراس الندالسابع عشرواثناء انعقاد المؤتمر الدولي 
. من هذه النشرة للبدء في منقاشات تتعلق بمراجعة النسخة المنقحة االولى   Mort Kothmannبرئاسة مورت كوزمان

خبرة وتمثيل  متضمنةة  ثفقد بذلت مجهودات مكعالمية والتغطية بحيث تكون المراجعة  تمتالهدف من البداية  واتساقا مع
مصطلحات الوقد اصبحت . ةاضيمجهودات اساسية من مجموعة العمل خالل السنوات القليلة الم بذلتوقد . علمي واسع

والمؤتمر االول   (IGC) للجراس الند من المؤتمر الدولي االول المؤيد بكل عالمشروألراضى وحيوانات المراعى 
رئيس اللجنة الدائمة ( Bob Clementsبوب كلميدنت  من ين لجنة جديدة للمصطلحات بكليوقد تم تع). IRC(للمراعي 
). مر الدولي للمراعيرئيس اللجنة الدائمة للمؤت(  Moureen Wolfsonنصومورين ولف )للجراس الندالدولي للمؤتمر 

والمؤتمر للجراس الند لكل من المؤتمرالدولي  وقد تطورت اعمال لجنة المصطلحات مما ادى الى االجتماع المشترك
 تم تمرير االيضاحات حيث2008منغوليا في جمهورية الصين الشعبية عام  في دافو Hohhotالدولي للمراعي في هوهوت 

في طلب استكمال مصطلحات  للمراعيالتاسع والمؤتمر الدولي للجراس الند الدولي  تمرؤعن طريق كل من الم والمبررات
ي للمراعي  في االرجنتين في في كل من المؤتمر الدولوسوف تعرض عرضت التي كل من اراضي وحيوانات المراعي و

استكمال هذة المراجعة بو. لى، على التوا2013في استرليا عام للجراس الند الثانى والعشرون والمؤتمر الدولي  2011عام 
 .نارغبات كال المؤتمر تتحقق تكون قد2010في عام 

على المستوى الدولي والتعريفات مصطلحات الهدفنا هو تطوير  بالطبعة االولى للمصطلحات، كان وسيظلكما ذكرو
على بهذه النشرة  المصطلحات الموجودةتشتمل و. لتحقيق تواصل دولي واضح فيما يتعلق باراضي وحيوانات المراعي

العمل على تحسين التواصل في إلى هذه المصطلحات  تهدفو. نات المراعي المستانسة والبريةالكل من حيو تمدلوال
 وجود أيضا وكان هدفنا. التعليم والعلم والصناعة واالنتاج وان تصبح هذه المصطلحات موحده االستخدام في النشرات

في منظومة توضح العالقات  وإدراجها بالشكل المناسباضي وحيونات المراعي مصطلحات ذات دالله بصفة اساسية الر
لتشمل شاملة تلك المصطلحات تكون " ضي المراعياار"مصطلحات معينة مثل  : على سبيل المثال. بين هذه المصطلحات

لكل مصطلح وتجنب  دقيقتعريف  توصل اليوقد حاولنا ال. مصطلحات ذات دالله لالنواع المختلفة من اراضي المراعي
خذ في االعتبار االختالفات بين المصطلحات المستخدمة في دول تكون ألوقد تم اأن يكون لكل مصطلح أكثر من تعريف 

نظرا  مختلفة في ملحقالتفسيرات الدولية ال تحتوى على قائمة إدراجوقد تم . لها لغة الرسميةلنجليزية هي األغة الال
دنا هذا نحو اقو وقد ساعدنا ،اوصينا باستخدام مصطلحات وتعريفات معينة ذامصطلحات ولفات الدولية في بعض اللالختال

وفي حاالت قليلة سوف نحتاج . عام بالنسبة لمعظم المصطلحات واالتعريفات أىوقد توصلنا الى ر. لغه دولية اكثر توحيدا
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اخذنا أن نكون مل في مثل هذه الحاالت ونأ .ظل مناسبة بمرور الوقت ام السوف ت الى الحكم مااذا كانت هذه المصطلحات
بمرجعتنا للتعريفات  ،أخيرا. كثر دقةأاللغة قدما نحو تعريفات ومصطلحات ذات مغزى و طويرلت الالزمة الخطوات

 قد تم وضع هذة المصطلحات في قائمةلذا . بعض منها اليبدو انها تضيف الى تواصل واضحالأن ت وجد ا والمصطلح
مصطلحاتنا لغة حية سوف تستمر وتتطور كلما ظهرت مفاهيم تعتبر  و. بعدم استخدامها يوصىتفسير ب متبوع ملحق داخل

سست بواسطة المؤتمر إلية التي آللذلك يجب ان تستمر ا. والتكنيكات وتصبح لغتنا الدولية اكثر دقةجديدة وتغيرت الطرق 
 معنات واراضي المراعي اقيق على فترات لمصطلحات حيووالمؤتمر الدولي للمراعي للمراجعة والتدللجراس الند الدولي 
جعات اجعات المختلفة للسماح باالختيار المناسب لمعرفة اين تغيب المصطلحات والمراالوقت الكافي بين المرإعطاء مرعاة 

 .المطلوبة

راضي ألية لحيوانات وراضي العلف والمراعي نقدم هذه المصطلحات الدوألبالنيابة عن لجنة المصطلحات الدولية  أخيرا،
لنا الفرصة إلتاحة هذة شكرنا  جزيل والمؤتمر الدولي للمراعي معللجراس الند ر الدولي لالراضي تمؤالمراعي الى الم

 .2011مارس  .هذا العملب لقياماوفضل  أنه لشرف. والمساعدة على التغلب علي ماالقينا من تحديات

 ضاء اللجنةأع

 الواليات المتحدة االمريكية                  )          يسرئ(فيفيان الن 

 كاترينا باتيللو                                  ايطاليا

 أرجوي    ألبيو  برريتا                               

 جون هدسون                                 نيوزالند

 المتحدة االمريكية مورت كوزمان                              الواليات

 زنجلن لي                                    الصين

 لياافور                                  استرجون مك

 جون ميلن                                    المملكة المتحدة

 جنوب افريقيا                               كارج موريس

 بلجيكا                               الن بيترز     

 الواليات المتحدة االمريكية           صن                 درمات سان

 العضو المساعد 

 الواليات المتحدة االمريكية -اكي تجاري السفيلد                              متخصص ارشاد علف جامعة كين

 سسة الجرس الند والعلفؤسكرتير م                                               

 ممثلين للمؤتمرات الدولية

 جم أورورك 

 ولى للمراعىدممثل للمؤتمر ال

  –الواليات المتحدة االمريكية  -سكا ارانشر شادرون                           نبر

 ر المراعي الدوليرئيس السابق للجنة الدائمة لمؤتمال                                             

 ممثل للمؤتمر الدولي الدولي للجراس الند                               نان زاهييو
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 .الصين،النزو  ،جامعة النزو حيوانالوزراعة اللوجيا نوعميد كلية علوم وتك                                        

 عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للجرس الند                                                  

 المؤتمر الدولي

 لرؤساءا

 جاي االرد

 رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للجرس الند ،كندا ،كوبك،جامعة الفال ،نائب العميد للدرسات   

 ن ريتيال

 ة للمؤتمر الدولي للمراعياللجنة الدائم ،رئيس، الهند ،معهد البحوث الدولية للحيوانات، ممثل منطقة اسيا

 شكر

تمر ؤالواليات المتحدة االمريكية والم ، كينتاكي،لكمستنون ،فتم تمويل هذه النشرة عن طريق موسسة الجراس الند والعل
العلف والمراعي وجزيل الشكر العضاء مجموعة العمل لالراضي . والمؤتمر الدولي للمراعي ،الدولي للجرس الند

ضافو من المعلومات واالقترحات لتطوير المصطلحات أولكل من  جوهرىعمل لما بذل  من  )رئيس ،مورت كورفان(
 .عي وحيوانات المراعياراضي المرألالدولية 

 راضي المراعيأو المصطلحات الدولية لحيوانات

 ضي المراعيارأمصطلحات  -1

 .1رقم  :ملحوظة

والتي تتغذى  ةوالبري ةالمستأنس حيوانات آكالت العشبال رعىالى " عيارمحيوانات ال" يشير إصطالح ،فى هذه النشره -1
و الحيونات االخرى التي تستهلك الكساء النباتي لدرجة أالحشرات تتضمن عالف الخضراء والبيرة على األفقط او بدرجة ك

 .ما

 لمحتوى ر طبقاخالحالية والبعض األ يضاعلى استخدام االر) فيمايلى(المراعي  يضارأنواع بعض التعريفات ألتدل  -2
 .اواضحما اذا كان غير  فى حالة لمنظمومة لإطار ويجب تحديد . يضارو قدرة األأ من الطاقة الكساء النباتي

المراعي المنزرعة او  يضارأالغابات و يضارأو ،المحاصيل يضارأعي وارمال يضارأمصطلحات يمكن ان تمدنا  -3
 .المراعى يضاار التى تسمح بتصنيفسس ألاب ضي المراعيارأضي المناطق العشبية المفتوحة وارأ

العشبية  قراضي المناطأ : على سبيل المثال(لتداخل اوجود بعض مع  شاملةفى هذا المجال المعطاه  المصطلحاتتعتبر  -4
راضي أمصطلح زرعة ونراضي المراعي المأمصطلح مع  راضي المناطق العشبية المفتوحةأمصطلح يتداخل ). المفتوحة
راضي المناطق العشبية المفتوحة أوقد تطور اصطالح . او نظام بيئي مزروع اة وربما يكون اما طبيعيعييبالطالمراعي 
 .نتاج العلف االخضرإراضي أيشمل واسع مفهوم ليدل على 

  Grazing land (n.))أ(عي ارمال يضارأ 1-1

كل  هذا المصطلحيغطي ). نسة وبريةأمست(نات ا رعي بالحيوللو ذات قدرة أرعيها  يمكنرض ذات كساء خضري أأي 
 .شكال االرض التي يمكن رعيهاأنواع وأ

  Crop land (n.))أ(رض المحاصيل أ 1-1-1 

، أنظر للمقارنة ( ءعالف الخضرانتاج محاصيل األربما يمكن ان تستخدم إل. نتاج المحاصيل المنزرعةرض مخصصة إلأ
 .)1-1-1-2محصول علف اخضر  ،1-1-2محصول 
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  Forest land (n.))أ(رض غابات أ 1-1-2

شجار سابقة والتي تحولت الى أرض تحمل دليل وجود ألشجار فاأو اذا كان اليوجد أ ،رشجاألا النباتي هاكساء سودي رضأ
 .ستخدام آخرإو أكساء آخر 

  2-1-1رقم   :ملحوظة

 .للشجر والخصائص االخرى تحديد بدقة الجزء من الكساء الخضريالراضي يمكن ألغراض حصر األهذا تعريف عام و

  Agroforestry (n.))أ(نظام الزراعة والغابات المشترك  1-1-2-1

 ،مطاط ،فاكهة ،عجينة ،خشب ،على سبيل المثال(لمنتجات الغابات  فيهاشجارألرض والتي تستخدم استخدام األإنظام 
 .نتاج الحيوانيألو اأ/شترك مع المحاصيل الزراعية مشتملة على محاصيل العلف وألبا) وقضما ،شراب

  1-2-1-1رقم   :ملحوظة

 :كما يليحيانا أنظام الزراعة والغابات المشترك  المصطلحات التالية وتطبق علىتستخدم 

 )أ(نظام زراعة المحاصيل وبصفة خاصة محاصيل العلف واالنتاج الحيواني من خالل نظام رعوي في غابات منتجة 

Agro-silvo-pastoralsim (n.) 

شجار ألحيث تنتج ا ،نتاج الحيوانيأللتحتوي على محاصيل العلف التى وبصفة خاصة  ،ال زراعة المحاصيل الحقليةادخ 
 .نات الرعيااو قضم لحيو ،شراب ، مطاط ،فاكهة ،عجينة ،خشب

   Silvo-pastoralsim (n.) )أ( بصوره غير مكثفه ت واالنتاج الحيوانيبااغتستخدم لمنتجات الرض أ

او رعي محاصيل العلف /و واألشجار راتيمنتجات الغابات عن طريق قضم الشجراضى ألتخدام الواسع سإلتشير ل 
 .المتاحة

   Grazable forestland (n.).)أ( قابلة للرعىرض غابات أ 1-1-2-2

تة يتم بري او تم زراعالعلف واذا كان . قلألعلى فترات على اتحت االشجار يمكن رعية  كساء نباتيرض غابات تنتج أ
 . )4-1-1، ارض رعي طبيعي :على سبيل المثال(رعية كما لو كان بري 

 Wood land (n.) .)أ(ب اخشألارض أ 1-1-2-3

شجار غالبا ماتكون صغيرة على عكس موصفات الغابة وتتصف بخلفات صغيرة على عمق أعشيرة نباتية يوجد فيها 
على  ،)نجيلي( عادتا ،اخلة كونها مشغولة بكساء نباتي قصيرتيجانها وتكون فقط كساء خضري مفتوح مع المساحة المتد

 ).Helms, 1998انظر ( 7-2-4-1-1سافانا  ،سبيل المثال

  Pastureland (n.) .)أ( ةعى منزرعاأرض مر 1-1-3

دار ت. تستخدم إلنتاج علف محلى أومستجلب ويتم حصادة بالرعى أو الحش او كالهما) والكساء النباتى النامى عليها(أرض 
، ةعى منزرعا؛ أراضى مر3-1-1ملحوظه رقم  مناطق أعشاب مفتوحه،:أنظر للمقارنه( إنتاج متعاقبعادتا للحصول على 

 .)4-1-1؛ أراضى مراعى طبيعيه، 5-3-4

 3-1-1رقم   :ملحوظة

   Grassland (n.).) أ(أراضى نباتات عشبيه مفتوحه  1-1-3

عى تم امر ألرض بيئينظام  يإل ةاإلشارعند  ةعى منزرعاادف لمرمر" ة مفتوح عشبيةأراضى نباتات " األصطالح 
لنجيليات والبقوليات وأعالف والكساء النباتى الراضى نباتات عشبيه مفتوحه يمكن تفسيره بمعنى أوسع ليشتمل ا. إنشائها
-1-1بيه مفتوحه ، مناطق عشعلى سبيل المثال(جد انواع خشبية يمكن أن تو وقاتبعض األ، وفى اإلطارضمن هذا  أخرى
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 ).اص بالمنطقه أو طبيعىخ 4-2

 حسبانالخذ فى يأاضى نباتات عشبيه مفتوحه والتى أر /عى المنزرعهارض المروجد عديد من المصطلحات الوصفيه ألي
 .ومايلى موصى به. أعمارها ودرجة ثباتها

  Annual pastureland/grasslandمفتوحه  عشبيةأراضى نباتات  /يةحول ةعى منزرعامر يضارأ 1-1-3-1 

وتشتمل بصفه عامه إثارة التربه، وإزالة الكساء النباتى الكائن، وعمليات  ةيتم زراعة العلف سنويا، عادتا نباتات حولي
 .زراعية أخرى

  Cultivated pastureland/grassland مفتوحة   نباتات عشبيه ىأراض / ةعى منزرعامر يضارأ 1-1-3-2

 نواع مستجلبة متأقلمة أو محلية والتى ربما يطبق عليها عمليات زراعية على فترات مثل تجديدأام ستخدإيتم زراعة العلف ب
 .قاومة الحشائشم، والتسميد وزراعتها

  Permanent pastureland/grasslandمفتوحة نباتات عشبيه ىأراض/هدائم ةعى منزرعامر يضارأ 1-1-3-3

وهى . غير محدده ةمعمرة أو حولية تتجدد ذاتيا بالبذور والتى تظل الى مد أعالفنواع أأرض كسائها النباتى يتكون من 
 .ةتحتوى على أعالف طبيعيه أو منزرع

  Temporary pastureland/grasslandمفتوحة  نباتات عشبيه  ىأراض/ةمؤقت ةعى منزرعامر يضارأ 1-1-3-4

عادتا عدد قليل ( فتره محدودة من الوقت لمعمرة ظلت أو حوليه، ثنائية الحول يهواع علفكسائها النباتى يتكون من ان يضاأر
 ).من السنوات فقط

 4- 3-1 -1ملحوظه رقم

أو يمكن أن تتكامل فى دوره مفتوحة يمكن إعادة بذرها بصفه منتظمه  نباتات عشبيه ىأراض/ ةمؤقت ةمنزرع يعاارض مر
 .البقولى أو البقولى فقط/نجيلى، الليط بسيطة من أنواع من النجيلياتعادتا تتكون من مخا. محصولية

 Ley (n.) .)أ( منزرعة مؤقته تتكامل فى دورة زراعية يأرض مراع 1-1-3-4-1

 Naturalizedأرض مراعى منزرعة بأنواع علف توجد بصوره طبيعية فى بيئات أخرى 1-1-3-5
pastureland/grassland (n.) 

السائدة من خرى وزراعتها وأستمرت تحت الظروف أجغرافية  ساسية من مناطقأستجالبها بصفة إأنواع علف موجودة تم 
 .ظروف بيئية ورعاية لمدة طويلة من الوقت 

 Semi- natural pastureland/grassland (n.)أرض مراعى منزرعة بأنواع علف شبه طبيعية  1-1-3-6

على سبيل المثال، مراعى ( خرى نظام بيئى يدار حيث يسود نجيليات محلية موجودة طبيعيا عالوة على أنواع عشبية أ
 ). 2-4-1-1مفتوحة محلية،

 Meadow (n.).) أ( مرج 1-1-3-6-1

 .أو السيالج و شبه طبيعية غالبا ماتكون مرتبطة بحفظ الدريس بيه مفتوحه موجوده بصوره طبيعيه أعى عشاأراضى مر

  1-6- 3-1 -1ملحوظه رقم

المخزون المائى وتعرجات األرض أو خصائص التربة والتى قد تختلف  نتيجة لألختالفات فى أو المروج رجربما يوجد الم
مرج "، " مرج األلب"، " الجبال مرج" وتشمل المصطلحات الوصفية على . الطبيعى والمحيط والكساء النباتىمن المنظر 

الفن ويمكن ايضا و والتى يتم األحتفاظ بها من منطلق األهتمام بالجمال" مروج األزهار" ، " مرج الدريس" ، " رطب
 .الكساءاستخدامها لغذاء الحيوان أو 
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 Rangeland (n.).) أ(المراعى  يضاأر 1-1-4

النجيليات والنباتات شبه حيث يسود فيها ) الذروة أو دون الذروة(رعى يوجد بها كساء خضرى محلى أو أصلى  يأراض
والتى تستخدم كنظام بيئى طبيعى قيمه غذائيه رعوية والنباتات الخشبية والشجيرات والتى تصلح للرعى أو لها  ةالنجيلي

 .عى المستأنسه والبرية رنتاج حيوانات الأل

  4-1 -1ملحوظه رقم

شجيرات وصحارى عديدة، سهوب  يراضأرعى مفتوحه طبيعية وسافانا و يراضأعلى  أراضي المراعى يمكن أن تشتمل
 .ى، والتندرات، ومجتمعات األلب والمستنقعاتأو بواد

 Desertland (n.).) أ(أرض صحراويه  1-1-4

أرض حيث يوجد الكساء النباتى عليها متناثر أو غائب ويتصف مناخها بالجفاف ويمكن تقسيم الصحارى الى صحارى 
 .حارة او باردة طبقا لخطوط العرض واألرتفاع عن سطح البحر

 Native or natural grassland (n.).) أ( مراعى طبيعية او محلية أرض  1-1-4-2

تستخدم بدرجة التي نظام بيئى طبيعى يسود فيه النباتات النجيلية والتى توجد طبيعية او محلية  وبعض األنواع العشبية 
 يأراض ،5-3-1-1مراعى منزرعة طبيعية  ي، أراضل المثالعلى سبي. (عى الحيوانات المستائنسة والبريةرئيسية لر

 .) 3-1-1رعة طبيعية ومراعى نباتات عشبية مفتوحة مراعى منز ي،  أراض4-1-1مراعى طبيعية 

  2-4-1 -1رقم :ملحوظه

حدد عن طريق ظروف المناخ ، ذات كساء نباتى ذو مواصفات تتعى الطبيعيةارمال يراضيوجد العديد من األشكال أل
. المنطقه/ى المحلىعلى المستوتابع أمثله لألختالفات . عى والنباتات التى تستخدم للحريقارم، وحيوانات الوالتربة

هذا اليمثل كل القائمة الشكال . ها فيما بين األقواس بعد التعريفب ألستعانةم اتحيث توجد أمثلة  ،فالمناطق الجغرافية
  .إلعطاء بعض األمثلهالمراعى او المواقع التى يمكن أن توجد بها لكن 

 Campos (n.).) أ(كامبوس  1-1-4-2-1

، والشجيرات الصغيرة واحيانا اشجار على مناطق متعرجة ة من النجيليات مع األعشابأساسي رعى تتكون بصفه يضارأ
رة فى وجود شتاء قارس وطويل الى حد ما وغزا" سيرادو"وتختلف عن مصطلح . ، وتربه ذات خصوبة متغيرههومرتفع

لمناخ دون القارى بأنه رطب ودافئ ز ايويتم. الكمبوس عباره عن الجزء الشمالى من البامبا ،من النباتات البقولية المحلية
 ).ارجواى، جنوب البرازيل والشمال الجنوبى لالرجنتين: امثله. (صيفا ولطيف شتاءا

 Cerrado (n.).) أ(سافانا  1-1-4-2-2

تتصف بمناخ قارى مع فصول . رات فى وجود أنهار وقيعان الوادىعباره عن سافانا مع اعداد مختلفة من األشجار والشجي
 ).وسط البرازيل: مثلةأ. ( ستة أشهر رطبوعادتا يمتد الفصل ال. طبه متبادلةجافه ور

 Lianas (n.).) أ(متسلقات خشبية  1-1-4-1-1

ويتصف المناخ . حامضية غير خصبة يحدوث فيضانا سنويا، مع وجود اراضفيه ، يتم المراعى يراضألنظام شامل 
 ) .سهول شرق جبال بوليفيا، كولومبيا وفينزوال:  أمثلة. (ى بتبادل الفصول الجافة والمبتلةاألستوائ

 Pampa (n.).) أ(البامبا  1-1-4-2-4

والبامبا عبارة عن أرض مراعى باردة او سهوب تحت . ومنبسطةعى خالية من األشجار على سهول خصبة مرا يأراض
 ) .شرق ووسط األرجنتين: ثلة أم.(الصيف دافئة وفصول الشتاء لطيفة والمناخ رطب الى جاف وفصول). مدارى(إستوائى 

 Prairie (n.).) أ(برارى او مناطق الحشائش  1-1-4-2-5



 المراعي وأراضي لحيوانات الدولية المصطلحات معجم

. ر المبعثرة، عادتا األراضى خصبةعى مدرجة خالية من األشجار من البداية او فى وجود قليل من األشجااأرض مر
 قا لتأثير المناخ القارىويمكن ان توصف كبرارى ذات نجيليات قصيرة، ونجيليات متوسطة، او نجيليات طويلة طب

ة عامة وتزداد بصف. ، وحدوث الحرائق وعمق التربةبخر-النتح لمطار الكلية صيفا، ومعدألولالختالفات فى معدل تساقط ا
مطار من الغرب الى الشرق ويتغير الكساء النباتى من برارى ذات حشائش قصيرة فى الغرب عمق التربة ومعدل تساقط األ

 ) .امريكا الشمالية :مثال. (ش طويلة فى الشرقبرارى ذات حشائ الى

 Sahelian steppe (n.).) أ(السهوب الساحلية  1-1-4-2-6

ويتصف . الكساء النباتى ة النجيليات، والشجيرات المبعثرةيسود كقطع النباتات الحولية رباعية الكربون وبصفة خاص
مطار الساقطة والبلل بأختالفات واضحة فى طرز األف ستوائى مع تبادل فصول الجفاألالمناخ الجاف او شبه الجاف ا

 ).ساحل على الحد الجنوبى لصحارى أفريقيا: مثال( واألراضى بصفة عامة فقيرة . وموسم مطر قصير واحد

 Savanna (n.).) أ(سافانا  1-1-4-2-7

شجار من األ ، واجزاء متغيرةم فى السنةم 1500و  375مطار يتراوح بين عى تتصف بمعدل سقوط أارمأرض 
وغالبا يتم تغيير شكل الكساء النباتى بين . وائيةأوالشجيرات الضخمة وبصفة خاصة فى المناطق األستوائية وتحت األست

وعادتا يتراوح . سم جفاف ورطبة متبادلةوتتميز السافانات األستوائية بمناخ يسوده موا. أراضى المراعى و أراضى الغابات
السافانات تحت األستوائية فى مناخ رطب مع فصول صيف دافئة وفصول توجد  و. هورش 9الى  5طب من رالموسم ال

 ).مريكا الشماليةألأمريكا الجنوبية، أفريقيا ، استراليا، المناطق األستوائية وتحت األستوائية : مثال. (شتاء لطيفة

 Steppe (n.).) أ(سهوب أوبادية  1-1-4-2-8

تدحرجة، وتتصف بنجيليات قصيرة الى متوسطة الطول، تحدث مع الكساء متناثرة الى معى شبه جافة، ارمارض 
تتصف السهوب والبوادى الروسية بالقسوة العالية وطول . الخضرى لالعشاب األخرى والشجيرات التى توجد أحيانا

الغابات  راضى سهوبوتتصف أ. مم فى السنة500الى  250المواسم الشتوية القارية مع معدل سقوط أمطار يتراوح بين 
: امثلة . ( باللون األسود أو البنى مع محتوى عالى الى متوسط من المادة العضوية ومحتويات عالية من العناصر الغذائية

 ).ريكا الشماليةمالجنوب الشرقى الوروبا، آسيا ، أ

 Veld (n.).) أ( )مرج عشبى(واحة  1-1-4-2-9

بصفة اساسية (والذى يتكون من اى عدد من اشكال النمو النباتى  أو القضم/كساء نباتى محلى أو اصلى يستخدم للرعى و
، وليست بالضرورة فى حاجة أن ينطبق عليها الكساء )اسيات أو األشجار عريضة األوراقالنجيليات رباعية الكربون واألك

 ).جنوب أفريقيا: مثال( ).Booysen, 1967انظر ) ( النباتى المناخى

 Marshland (n.) .)أ(أراضى مستنقعات  1-1-4-3

رشيز، نباتات ، قة وتسود بها نجيليات المستنقعاترطبة خالية من األشجار عادتا مغطاة بمياة غير عمي مسطحة رضأ
 .السعد، والنباتات شبية النجيليات األخرى والنباتات ذات األوراق العريضة

 Shrubland (n.).) أ(أرض الشجيرات  1-1-4-5

 ).6-2-2شجيره : على سبيل المثال ( تات خشبية ذات نمو منخفضأرض يسود كسائها الخضرى نبا

 Tundra (n.).) أ(التندرا  1-1-4-5

رض عادية من األشكال أوجبال الب خالية من اشجار ضخمة، تتراوح من ) ةمتجمد(مساحات ارضية فى مناطق قطبية 
، واألشجار والنباتات ذات األوراق العريضة، ونباتات السعد ،الخضرى والذى يتكون من النجيلياتالمختلفة من الكساء 

 .األشناتو ، والطحالب،الشجيرات المتقزمةو

 

  Vegetation : descriptive termsمصطلحات وصفية :  )النباتى(الكساء الخضرى-2
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 . 2ه رقم ملحوظ

األراضى إما  عى وحصاد العلف من مثل هذهارمفى أراضى ال) الخضرى(يختص هذا الفصل بمواصفات الكساء النباتى 
 .عن طريق حيوانات الرعى أو الحش والحصاد 

 Vegetation (n.).) أ( الخضرىالكساء  2-1

الفلورا (للمقارنة الحياة النباتية . 1988قاموس العالم الجديد لوبيستر لللغة األنجليزية األمريكية ( حياة النبات بصفه عامة 
2-1-2.( 

  1-2رقم  :ملحوظه

وربما يكون منفرد النوع او خليط من ) مستقدم(أو مستجلب ) صلىأ(عى محلى ارمال يراضألنباتى ربما يكون الكساء ال
 .و عشائر نباتية متعددةأكثر، عشيره نباتية أو أنوعين 

 Crop (n.).) أ(محصول  2-1-1

 ).1-1-1-2 ،، محصول علف1-3-2، ، علفأنظر للمقارنة(المنزرع باألرض  ناتج

 Forage crop (n.)) .أ(محصول علف  2-1-1-1

، أنظرللمقارنة (محصول للنباتات المنزرعة، بخالف الحبوب المفصولة، ينتج ليرعى اويحصد لألستخدام كغذاء للحيوانات 
 ).3-1-2علف 

 Flora (n.).) أ) (فلورا (الحياة النباتية  2-1-2

 .تية الموجودة داخل موقع أو منطقةكل األنواع النبا

  2-1-2ملحوظه رقم 

 .نواع مجتمعةألقطر فى قائمة طبقا لنظام معين ل ،األنواع النباتية لموقع، منطقةع ا يمكن وضربم

 Forage (n.).) أ(علف  2-1-3 

، والتى يمكن ان تقدم كغذاء لحيوانات الرعى أو التى يمكن صالحة للتغذية، على خالف الحبوب المفصولةأجزاء نباتية 
 ). 2-1-2-3) .ف(ف عل: أنظر للمقارنة(حصادها للتغذية 

 Browse (n.).) أ() رعى( قضم  2-1-3-1

والصبارات والكساء النباتى والنباتات الالعشبية األخرى  ،شجارأل، والمتسلقات الخشبية، وانمو الورقة والفريع للشجيرات
 ). 1-1-2-3.) ف(يقضم : أنظرللمقارنة ( والتى يمكن هضمها عن طريق الحيوانات العاشبة 

 Herbage (n.).) أ( ) الكآلء( لعشبا 2-1-3-2

، انواع شبيه بالنجيليات والبقوليات يلياتالنج. ، بخالف الحبوب المفصولةالنباتات العشبية فوق سطح األرض محتوى
. ة لألكل من النباتات العشبيةالعشبية والنباتات ذو األوراق العريضة األخرى وبمصطلح جامع األوراق والسيقان الصالح

 ).4-2-2عشبى :أنظر للمقارنة(

 Mast (n.).) أ(ثمار لوزية  2-1-3-3

األخرى المتاحة  والصبارات والكساء النباتى والنباتات الالعشبية ،جار، والمتسلقات الخشبية، واألشثمار وبذور الشجيرات
 .للحيوانات لألستهالك

 Fruit (n.).) أ(ثمار  2-1-3-3-1
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 اهب    بذور النباتات واألنسجة العجينية المحيطة

 Pod (n.).) أ(قرن  2-1-3-3-2

 .يةالبقول اتمحفظة البذور للنبات

 Seed (n.).) أ(بذور  2-1-3-3-3

، كلها )فى بعض األنواع ممخزن فى األندوسبر(تتكون من نبات جنينى ومخزون من الغذاء ) مستوية(مبايض ناضجة 
 .محاطة بواسطة غطاء لحماية البذور

  Forage plants and plant characteristicsها النباتية نباتات العلف ومواصفات 2-2

  2-2ملحوظة رقم 

 .يختص هذا الفصل بوصف خصائص أنواع نبات العلف

 Forb (n.).) أ(فورب  2-2-1

-2، ى؛ شبية بالنجيل 2-2-2؛ نجيلى  5-2-2، بقولى للمقارنة أنظر(ذات أوراق عريضة  أى نبات عشبى من ذوات الفلقتين
2-3 .( 

 Grass (n.).) أ(نجيلى  2-2-2

 .نبات أو انواع نباتية من العائلة النجيلية

  2-2-2رقم  :ملحوظة

، ثم إستخدام المصطلحات األخرى لتحديد أبعد لمواصفات المراعى يمع األخذ فى األعتبار أهمية النجيليات فى أراض
 .2-2-2-2أو  1-2-2-2اء مثالين فى تم إعط. خاصة

 Bunch grass/tussock grass (n.).) أ(نجيلى أوعشب فى كتل /وع فى حزم نجيلى ذو فر 2-2-2-1

حشيشة تيفلد ،حشيشة : امثلة( ، والتنتج سيقان ريزومية أو عرضية وتأخذ شكل نمو قائم ومتجمع نجيليات منتجة للفروع
 ).كاسبتوز

 Creeping grass (n.).) أ( انجيل زاحف 2-2-2-2

 .ة و السيقان الريزومية أو كالهمانجيليات تنتشر بالسيقان العرضي

 Grass- like (adj.).) ص(شبية النجيل  2-2-3

لنجيليات لائلة جونكاسى وهى عائالت مماثلة تا عضو من عائلة السيبراسى أو عد، عاالفلقةعشبى وحيد .) أ(يشبة النجيل 
 .فى المظهر

 Herbaceous (adj.).) ص(عشبى  2-2-4

األنواع العشبية التى يتم . ، شبية النجيلى والنباتات البقوليةت فوق سطح األرض غير الخشبيةيلياتشيرعشبى الى أجزاء النج
 .وجود سيقان خشبية معمرةتفريقها عن األنواع الخشبية بعدم 

 

 

 Legume (n.).) أ(بقول  2-2-5
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لبقوليات العشبية الى األشكال نبات أو انواع نباتية من العائلة البقولية تتميز بمدى واسع من المواصفات الطبيعية من ا
 ).7-2-2؛ شجرة 6-2-2؛ شجيرة 1-2-2 للمقارنة أنظر، بقوليات(الشجرية واألشجار 

  5-2-2رقم  :ملحوظة

 .القدرة على تكوين عالقة تكافلية مع بكتريا تثبيت األزوت الجوىوجدت فى أنواع بقولية عديدة 

 Shrub (n.).) أ(شجيرة  2-2-6

 .متر بصفة عامة 6-5رتفاعه عند النضج يقل عن إ. لسوق والتى تخرج من أو قريب من القاعدةنبات خشبى متعدد ا

 Tree (n.).) أ(شجرة  2-2-7

نمو الخلفات على . متر بصفة عامة 5ارتفاعهاعند النضج أكبر من . ساق واحد أساسى تخرج من القاعدة ذات نبات خشبى
 .ربما يتضمن سيقان قاعدية متعددة الشجرة

  Forage canopy characteristicsخصائص الكساء الخضرى للعلف  2-3

عن الناتج الخصائص عبارة  هوهذ. يختص هذا القسم بالمصطلحات المستخدمة لوصف الخصائص التركيبية للكساء النباتى
فى هذا القسم  والمفهوم المستخدم هنا بغرض فصل الوصف للتغيرات الثابتة. ، والتحللمن تداخل عمليات النمو، التوريق

 . 3والمحددة بقسم  غير الثابتةعن التغيرات 

 Sward.) أ(مرج  2-3-1

، شامال كل من األجزاء أعلى نمو قصير نسبيا وغطاء ارضى متصل مجتمع أو عشيرة من النباتات العشبية تتصف بطبيعة
 .وأسفل األرض

  Canopy (n.).) أ(الكساء الخضرى للنباتات  2-3-2

 .ربما تحتوى كل من الكساء العشبى والخشبى. لمجتمع أو عشيرة من نباتات العلفرض األجزاء أعلى األ

 Canopy architecture (n.).) أ(هيكل الكساء الخضرى للنباتات  2-3-2-1

 .ألجزاء المكونة للكساء الخضرى للنباتاتاالتوزيع المتناثر ووضع 

 Canopy cover (n.) .)أ(غطاء الكساء الخضرى للنباتات  2-3-2-2

 .المساحة األرضية المغطى بالكساء الخضرى للنباتات عند النظر الية عموديا الجزء من

 Canopy density (n.)   .)أ(كثافة الكساء الخضرى للنباتات  2-3-2-3

 ).حجم/وحدة كتلة.(الكثافة الظاهرية للكساء الخضرى للنباتات 

 Canopy height (n.)    .) أ(أرتفاع الكساء الخضرى للنباتات  2-3-2-4

، يقاس من ساء الخضرى للنباتاتأرتفاع السطح للكساء الخضرى للنباتات فى حالتها الطبيعية أو األرتفاع المضغوط للك
 .مستوى األرض عادتا

 Botanical composition (n.).) أ(تركيب الغطاء النباتى  2-3-3

للنباتات أعلى أرتفاع ممثل للكساء الخضرى )  )ظاهرية(وجية أنواع ووحدات مورفول( األجزاء النسبية لمكونات النبات 
 .، ويفضل مستوى األرضمحددا

  3-3-2رقم  :ملحوظة
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يقاس الغطاء فى صورة . ، الغطاء، الكثافة أو التكرارالنباتى إعتمادا على كمية العلف يمكن حساب تركيب الغطاء اربم
الكثافة عبارة . أو غياب بيانات عددية تخضع لتوزيع الغطاء النباتىالتكرار عبارة عن وجود . ات من الجزء أو النسبدوح

 ).2م/عدد نباتات(عن عدد من األفراد فى وحدة مساحة 

 Leaf area index (LAI).) أ(دليل مساحة الورقة  2-3-4

بات الى سطح مساحة من األرض، أو نسبة مساحات األوراق الحية فى الن/حدة او )جانب واحد فقط (مساحة ورقة خضراء 
 .نصف المساحة السطحية ألعناق واغماد األوراق المعرضة+  تشير الى ورقة فقط أو الى النصل. األرض

 Biomass (n.).) أ(كتلة حيوية  2-3-6

الوزن الجاف الكلى للكساء الخضرى فى وحدة المساحة من األرض والمأخوذ أعلى مستوى مرجعى محدد، عادتا مستوى 
 .)1-3-1-2، العلف 2-3-1-2؛ ينطبق أيضا على العلف 5-3-2كتلة حيوية  :للمقارنة أنظر (د األرض، فى وقت محد

  6-3-2و  5-3-2تان رقمى احظمال

 .م حتى ثبات الوزن مالم يذكر خالف ذلك  O 105الوزن الجاف عند التجفيف على يحدد  -1

سالسل من المقايس . لزمنلوضعهما عبر ا. ضروريين مقياسينكتلة العلف والكتلة الحيوية عبارة عن  -2
/ كتلة الحيويةالأو يمكن تحديد  ،بمرور الوقت التغير. كتلة العلف ثم اخذ متوسطهما/ ويةالضرورية للكتلة الحي

 .كمة بالفرق بين نقطة نهاية ونقطة بدايةاكتلة العلف المتر

كتلة العلف  احدة مساحة بينمالعلف وغير العلف للكساء الخضرى لوالكتلة الحيوية على كل كمية يمكن ان تشتمل  -3
 .خاصة بنباتات العلف 

، او تحت كأعلى األرض عند أرتفاع حش محددالكتلة الحيوية وكتلة العلف يجب أن تحدد ، طبقا لما هو مطلوب -4
 .طريقة القياسفى سطح األرض كما وصفت 

 ،ود قرارات شكلية عن التربةطلب وجمن الناحية العملية، من الصعوبة بما كان تحديد سطح التربة بالتحديد، ويت -5
، الجذور، سيقان عرضية وسيقان ريزومية ربما تكون مطلوبة  لكن تداخل بقايا المحشوش، وتوزيع السيقان

 .يد سطح التربة يجب ان يتم ذكرها بوضوحدلتح الطرق المستخدمة

ذا ما كان إ، ونسب كل منها لحيوية أوكتلة العلف حية او ميتة، عند وقت الحصادالكتلة ا تأذا كان يجب تحديد ما -6
 .الحالتين موجودتان

العلف "، " محصول العلف"، "المحصول الموجود"خرى مثل أليفضل مصطلح كتلة العلف على البدائل ا -7
. عن مواصفات الكساء الخضرى للنباتات وطرق الحصاد) غالبا غير محددة(، والذى يحتوى فروض "المتاح

صره لألستخدام ، ولكن من األفضل قع أيضا كمرادف لكتلة العلفبتوس" عىاغطاء المر"مصطلح يستخدم و
، غطاء الكساء الخضرى للمقارنة أنظر(لخضرى للنباتات كمقياس للجزء من األرض المغطى بمحصول الكساء ا

 .لوصف كمية من العلف" متاح"إستخدام مصطلحات غير محددة مثل  غير موصى ب). 2-2-3-2 ،للنباتات

 Aftermath (n.).) أ( الجذامة 2-3-6-1

 .علف ينمو عقب الحصاد

 Residue (n.).) أ(المتبقى  2-3-6-2

 ).3-6-3-2) الجذامة(أنظر، الكرسى  للمقارنة( علف متبقى على األرض بعد الحصاد 

 

 Stubble (n.).) أ) (الجذامة(الكرسى  2-3-6-3
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 ).2-6-3-2للمقارنة أنظر، المتبقى ،( فا بعد الحصاد الجزء القاعدى من السيقان واألوراق للنباتات العشبية المتروك واق

 Litter (n.).) أ(باألرض  هحشالذي تم الجزء المتروك من العلف  2-3-7

 .تراكم المواد النباتية الميتة والمقطوعة على سطح األرض

  7-3-2رقم  :ملحوظة

دقة كبيرة، فعلى سبيل المثال كالجزء مناسبا ، يمكن تعريف الجزء المتروك من العلف المحشوش باألرض ب كلما كان
غطاء على التربة يستخدم بكثرة كمصطلح ). مواد خشبية ضخمة تحتوى على أفرع وأشجار ميتة(الشجرة  المتروك من

 .للمواد العشبية

 Forage growth and harvest هنمو العلف وحصاد -3

  3رقم : ملحوظة

إطار علف الرعى ولكنها بدرجة متساوية لها عالقة باألعالف ى تم تحديد بصفة أساسية فى هذا القسم مصطلحات ف
المادة الجافة أو وزن ) يفضل(خضر أو ألللوزن ا المحصودة آليا، يمكن إعطاء تقاريرعن القياسات فى صورة  مصطلحات

 ايضا يمكن ، لكن)سنة ،يوم(فى وحدة الزمن ) 1-، طن هكتار1-،كجم هكتار 2-جم م(المادة العضوية فى وحدة المساحة 
 .يرعنها لكل نبات او وحدة نباتيةالتعب

 Components of growth, senescence andالتحلل والعمر فيتحول نتيجة التقدم  ،مكونات النمو 3-1
decomposition 

  1-3رقم  :ملحوظة

 .تم عرض مصطلحات هذا القسم فى تتابع تقدمى منطقى وليس فى تتابع أبجدى

 Growth (n.) .) أ(نمو ال 3-1-1

 .باتية جديدة بواسطة نباتات العلفإنتاج أنسجة ن

  1-1-3رقم  :ملحوظة

ويمكن إستخدمها أيضا كوصف . مصطلح نمو العلف هنا بصفة خاصة لتحديد معدل األنتاج لألنسجة النباتية الجديدة إستخدام
 ).2-1-3تراكم  ،أنظر(بر الزمن عام لنمو النبات والتغير التركيبى ع

 Accumulation (n.).) أ(تراكم  3-1-2

ة و التحلل لألعضاء الميت ،النمو، التحولممثلة األتزان بين  ،لف من وحدة المساحة عبر زمن محددالزيادة فى كتلة الع
 .األستهالك عن طريق الحيوانات

 Senescence (n.).) أ(التحول نتيجة التقدم فى العمر  3-1-3

ى ة من األنسجة النباتية الناضجة إليك او إنتقال المكونات الذائبرى عملية إعادة تح، وهينطبق على النباتات أو األعضاء
، وعادتا فاف قاسى او األصابة باآلفاتجتحدث بتقدم العمر إلجزاء النبات، أو خالل التعرض لغير الناضجة والتى 

ى المادة الجافة حيث أن محتويات فقد ف ،التقدم فى العمر ،ويصاحب التحول. يصاحبها إصفرار وموت لألنسجة الناضجة
 .أو تنتقل/الخلية للنسيج الحى تتحول حيويا و

 

 

 Decomposition (n.).) أ(تحلل  3-1-4
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من النباتات بعد الحش  ةلطبقة المتروكل لل، التحلبيولوجى للمواد النباتية الميتة، شامال الفصل عن النباتعملية التحلل ا
 .ةودخولها فى المادة العضوية للترب

 Defoliation and harvestالتوريق والحصاد  3-2

 Defoliation (n.).) أ(التوريق  3-2-1

 .إزالة نسيج نباتى عن طريق حيوانات الرعى أو الحش اآللى

  1-2-3رقم  :ملحوظة

لى التوريق سواء عن طريق الرعى  أو الحصاد اآلو، "األوراق"والتى تعنى " علف"ة من مشتق" توريق"مصطلح  بينما 
 .، السيقان والنورات بنسب مختلفةيزيل األوراق

 Browse (v.).) ف(يقضم أو يقطف  3-2-1-1

 ).3-1-2-3؛ يرعى 2-1-2-3؛ علف 1-3-1-2.) أ(للمقارنة أنظر، قضم (ن طريق الحيوانات إلستهالك قضم فى المكان ع

 Forage (v.).) ف(يتغذى على علف  3-2-1-2

 ). 3-1-2-3؛ يرعى  1-1-2-3.) أ(قضم  3-1-2.) أ(ف ، علرنة أنظرللمقا( يبحث عن أو يستهلك علف

 Graze (v.).) ف(يرعى  3-2-1-3

 ).2-1-2-3؛ علف  1-1-2-3.) أ(للمقارنة أنظر، قضم ( يستهلك بصفة أساسية علف عشبى فى الموقع بواسطة الحيوانات 

 3-1-2-3رقم  :ملحوظة

 ويجب أال يستخدم كمبنى للمجهول ليدل على أن .لة مع الحيوان كفاعلالصورة الفعا؛ فى يرعى ،م الفعليجب أن يستخد
 .ماشيةال، الناس ال ترعى على سبيل المثال، الماشية ترعى. شخص هو الفاعل أو القائم بالعمل

 Harvest (n.).) أ(حصاد  3-2-2

قطعة  حسابها ككمية يوميا،يمكن أن يتم و .، او سلسلة من الرعى والحشالمأكول بواسطة حيوان يرعى أو حشالعلف 
 .و المجموع خالل عامأواحدة أو موسمى 

  2-2-3رقم  :لحوظةم

لكن ربما يكون " العلف المحصود"للمصطلح  نكبديال" محصول العلف"و " إنتاج العلف"يتم غالبا استخدام المصطلحان 
 .) 6-3-2، كتلة العلف، نة أنظرللمقار(مضلل وبصفة خاصة في سياق قياسات متتابعة لألنسجة المستمرة في النمو 

 Ungrazed (adj.).) ص( مرعياغير  3-2-3

أجزاء النبات التي لم يتم  حالة النباتات أو) ب(عي والتي لم يم رعيها بواسطة الحيوانات  و ارمتصف حالة أرض ) أ(
 ). 5-6-5، للمقارنة أنظر، راحة(رعيها بواسطة الحيوانات  

  Conserved forageعلف محفوظ  3-3

 Conservation (n.).) أ(حفظ  3-3-1

وحفظة  حصادهأو ) في باالت تجميعهعلى سبيل المثال، (يمكن حفظ العلف في مكانه . ستخدام مستقبالالعلف لأل حفظ عملية
 ).، سيالج، دريس رطبعلى سبيل المثال، دريس( وتخزينه

  Fodder (n.).)أ(علف 3-3-1-1
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 .يشتمل على العلف الطازج والمحفوظ والمجفف. لحيواناتتغذيته بالكامل لدة واعلف تم حص

   Hay (n.).)أ(دريس  3-3-1-2

 .كجم/جم  200علف تم حصاده وحفظة عن طريق تجفيفه بصفة عامة لمحتوى رطوبة أقل من 

  Haylage (n.))دريس رطب(الهيالج  3-3-1-3

 .كجم/جم 500 عند محتوى رطوبة أقل من) السيلو(علف محصود تم وضعة في الصومعة 

 Silage (n.).) أ(سيالج  3-3-1-4

بواسطة األحماض العضوية المنتجة ) كجم/جم 500من  عاما أكثر(تم حفظه عند محتوى رطوبة عالي   علف محصود
 ).، يسيلج.م(خالل تخمر الهوائى جزئ 

 Ensilage (v.).) ف(يسيلج  3-3-1-4-1

 .سيالج بواسطة عملية تخمر األعالف إنتاج

 Silo (n.).) أ) (سيلو(صومعة  3-3-1-4-2

 .اء المستخدم في حفظ العلف كسيالجالوع

 Stockpiled forageعلف متروك  3-3-1-5

 ).أوربا، جنوب أفريقيا(، ضبابي )نيوزلندا(آسفين  ىذغ  ،.م(علف ترك للتجميع من أجل الرعي في وقت متأخر

  5-1-3-3رقم : ملحوظة

، الصيف في خريف والشتاء في المناطق الباردةمثل ال(النمو أو ينعدم في وقت يقل فيه  االحقلرعي ليتم غالبا تجميع العلف 
ولكن يمكن أن يحدث تجميع العلف في أى وقت ) مناطق البحر األبيض المتوسط، فصل الجفاف في المناطق االستوائية

. نمو متأخر من أجل الرعي الشتوىموسم في تجميع  إلىتشير ضبابي عادتا . خالل السنة كجزء من خطة أدارة المراعي
 .2-1-3وتراكم ، 1-6-5صورة تأجيل ،في يمكن وصف تجميع الرعي 

 Forage nutritive value and intakeالقيمة الغذائية للعلف والمأكول  4

  4رقم : ملحوظة

الرعي ومصطلحات يتناول هذا القسم مصطلحات لوصف القيمة الغذائية للعلف، المأكول والسلوك الهضمي لحيوانات 
من مختلف األنواع ، األعمار والحالة تحاول تقنيين االحتياجات العلفية لالستخدام في المقارنات بين الحيوانات 

   .الفسيولوجية

  Nutritional value and quality of forage القيمة الغذائية ونوعية العلف 4-1

 Ash (n.).) أ(رماد  4-1-1

 .من المواد النباتية) العضوية غير(المكونات المعدنية 

  1-1-4رقم : ملحوظة

 .الجزء المتبقي بعد الحرق الكامل للمادة العضوية

 Crude protein (n.).) أ(بروتين خام  4-1-2

 .6.25في  ةكمية النتروجين في العلف مضروب
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  2-1-4رقم : ملحوظة

غير البروتينية وال يصف نوعية ونسبة األزوتية ين المواد اليفرق البروتين الخام بين نيتروجين البروتين الحقيقي ونيتروج
 .هضمه

 Digestibility (n.).) أ(نسبة الهضم  4-1-3

 .نسبة المادة الجافة من المادة العضوية أو المواد الغذائية الممتصة خالل مرور الغذاء داخل القناة الهضمية

  3-1-4رقم : ملحوظة

والمادة  )المستهلكة (المأكوله  بين المادة الجافة، المادة العضوية أو المواد الغذائية نسبة الهضم الظاهري عبارة عن الفرق
الجافة أو المواد الغذائية الخارجة في الروث والبول معبرا عنها كنسبة ولكن التأخذ في حسابها األخراجات األصلية في 

د الجافة، المادة العضوية أو المواد الغذائية المعينة التي نسبة الهضم الحقيقي عبارة عن نسبة الهضم الفعلية من الموا. الروث
 .استهلكت بعد استبعاد األخراجات األصلية في الروث

 Energy (n.).) أ(طاقة  4-1-4

مادة جافة للعلف حيث أن كالورى ) كجم/ميجا كالورى(كجم /لجو يعبر عنها في صورة ميجا. القدرة على القيام بالعمل
 .جول 4.184يساوى  واحد استخدم كقياس

  4-1-4رقم : ملحوظة

ظم المستخدمة في نظم طاقة إضافية تشتمل على الن. )NRC )1981حددت المصطلحات التى تشير الى الطاقة في 
 ).I  ،4-1-4أنظر ملحق (، هولندا، السويد، المملكة المتحدة والواليات المتحدة استراليا، فرنسا

  Gross energy (n.).) أ(الطاقة الكلية  4-1-4-1

 .العضوية لحرارة الناتجة عن احتراق المادةا

 Digestible energy (n.).) أ(الطاقة المهضومة  4-1-4-3

 ).الطاقة المفقودة في الروث مطروح منها  طاقة الغذاء(هى الطاقة الظاهرية الممتصة من القناة الهضمية 

 Metabolizable energy (n.).) أ(الطاقة القابلة للتمثيل  4-1-4-3

 ، الطاقة المفقودة في البول وح منها الطاقة المفقودة في الروثطاقة الغذاء مطرو(المتاحة للتمثيل بواسطة الحيوان  الطاقة
 ).I ،4-1-4-3 غلة، ملحقتالمس الطاقة القابلة للتمثيلأنظر ( الطاقة المفقودة في الغازات 

 Net energy (n.).) أ(الطاقة الصافية  4-1-4-4

ويتم التعبير عن . الغذائيحرارة التحول  الطاقة المفقودة في صورة حرارة للتخمر و مطروح منها لطاقة القابلة للتمثيلا
 .لكل وحدة زيادة في الغذاء المأكولالالزم  الحيوانيالزيادة الصافية في المنتج 

 Net energy for maintenance (n.).) أ(الصافية  الحافظة الطاقة 4-1-4-4-1

الكامنة الطاقة صفر و مأكول عندما تكون = يقاس التغير في الطاقة الكامنة لكل وحدة من الغذاء المأكول بالفرق بين مأكول 
 .صفر= له 

 Net energy for gain (n.) .)أ) (تراكم منتج( لألنتاجطاقة صافية  4-1-4-4-2

 .طاقة كامنة أكبر من صفر مأكول تقاس الطاقة الكامنة لوحدة الغذاء المأكول لحيوان ينمو يستهلك

  Net energy for lactation (n.)  .)أ(طاقة صافية للحليب  3 -4-1-4-4
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 .لكل وحدة من الغذاء المأكول في ظل ثبات الطاقة الكامنة )على سبيل المثال الطاقة في اللبن(يقاس التغير في طاقة الحليب 

 Fibre (US: Fiber) (n.).) أ(ألياف  4-1-5

 ).(Barnes et al, 2007وجزئيا فقط بواسطة أكالت العشب  ءوتتحلل ببط. غذائية تقاوم إلى حد ما الهضمدة ما

  5-1-4رقم : ملحوظة

 تحتوى). Van Soest, 1982(يب كيماوي محدد األلياف عبارة عن وحدة بيولوجية بغض النظر عن كونها ذات  ترك
لكن يختلف تركيبها ) Barnes et al, 2007(دار الخلية واللحنين ، وبروتينات جومركبةسكريات متعددة األلياف على 

  .  الكيماوي باختالف نوع جدار الخلية النباتية وطريقة التقدير

 

 Quality (adj.).) ص(الجودة  4-1-6

 . من الحيوانمحدد ل يالغذائية لنوع وفص األحتياجاتبوصف للدرجة التي عليها يفي 

  6-1-4رقم : ملحوظة

الغذائية والصفة التشريحية تختلف بين األنواع المختلفة والفصائل لحيوانات الرعي؛  فإحتياجات. مصطلح تقريبي الجودة
 حسب يجب أن تقنن . لحيوان آخر" أقلجودة "علف ذات لحيوان ما ربما يكون " جودة عالية"يعتبر ذات  الذيولهذا فالعلف 

 .للمادة العلفيةاستجابة الحيوان 

  Anti- quality (adj.).)ص) (النوعية(دات الجودة مضا 4-1-6-1

لتي تؤثر على وا) للجنين، والقلويدات، والهرمونات والتوكسناتامثل (في العلف  ةكيماويأو  يةعضو مادةوصف ألي 
وفي العلف ، أو الدرجة التي عندها يةالمأكولالكمية الحيوان، الصحة العامة، التكاثر،  ايشمل فسيولوجي الحيوان تأثير سالبى

 ).6-1-4للمقارنة أنظر الجودة، (ان ل معين من الحيويلنوع وفص المتطلبات الغذائيةب

 Nutritive value (n.).) أ(القيمة الغذائية  4-1-6-2

استجابة الحيوان المتوقعة طبقا للتركيب الكيماوي، الهضم وطبيعة المنتجات المهضومة كما تم تقديرها بواسطة  التحليالت 
 .In-vivo كرش الحيوانداخل أو   In-vitroبالمعمل  الهضم الكيماوىوية باستخدام الكيما

 Relative feed value (n.).) أ(القيمة الغذائية النسبية  4-1-6-3

قة المهضومة من المأكول محسوبة من تركيزات األلياف الذائبة لية والبقولية الشتوية طبقا للطادليل لترتيب األعالف النجي
 ).I  ،4-1-6-3أنظر ملحق (لعلف ل حماض واأللياف الذائبة في الماءفي األ

 Total digestible nutrients (TDN) (n.).) أ(المركبات الغذائية المهضومة الكلية  4-1-7

اقة المأكول مع تعديل قيمة الطإجمالى المهضومة من  للمركبات الغذائيةمقياس عام للقيمة الغذائية لغذاء حيواني ما محسوبة 
 ).I ،4-1-7أنظر ملحق (الناتجة من الدهون 

 Relative forage quality (RFQ)(n.).) أ(العلف النسبية ) جودة(نوعية  4-1-7-1

بواسطة المعادالت المجموعة بعد المهضومة والمحسوبة  الغذائية لمركباتا للمأكول من دليل لترتيب كل األعالف طبقا
-I ،4أنظر ملحق ( ، واألحماض الدهنية، األلياف والكربوهيدرات من غير األليافينير األجزاء المهضومة من البروتتقد
1-7 -1.( 

 Forage intake (n.).) أ(العلف المأكول  4-2

 .العلف المستهلك بواسطة حيوان واحد
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  2-4رقم : ملحوظة

 .موسم/المجمع الكلى أو او المأكولسنة، /شهر، المأكول/يوم، المأكول/في وحدة الوقت مثل المأكولالمأكول  الكمية عنيعبر

 Dry-matter intake (n.).) أ(من المادة الجافة  المأكول 4-2-1

 ).3-2-4ارنة انظر، المأكول اراديا للمق( المادة الجافة كمية العلف المستهلك بواسطة حيوان على أساس

 Organic-matter intake (n.).) أ(من المادة العضوية  المأكول 4-2-2

 ).1-2-4للمقارنة انظر، المأكول من المادة الجافة (العضوية  المادة العلف المستهلك بواسطة حيوان على أساس كمية

 Voluntary intake (n.).) أ(اراديا  المأكول 4-2-3

 .كمية العلف المستهلك بواسطة حيوان دون التقيد بالكمية المتاحة

 Forage selection (n.).) أ(علف أختيارية ال 4-3

 ).2-3-4للمقارنة انظر، التفضيل (اعالف أو أجزاء نباتية اخرى  دونأختيار الحيوان لعلف معين  او مكون علفى 

  3-4رقم : ملحوظة 

 .الغذاء بواسطة حيوان رعي داللة على التفضيل ويتأثر بالفرصة يةإختيار

 Anti-herbivory (n.).) أ(مضادات آكالت العشب  4-3-1

يماوية والتركيبية التي تثبط او تحد من إختيار وإستهالك النبات بواسطة الحيوانات المستأنسة والحياة عالف الكخصائص األ
 ).1-6-1-4) الجودة(مضادات النوعية للمقارنة انظر، (البرية 

 Preference (n.).) أ(التفضيل  4-3-2

للمقارنة انظر، (لحصول علي العلف غير مقيد األعالف المتبادلة أو مكونات العلف، حيث يكون ا قياس للمأكول النسبي من
 ).3-4أختيار العلف 

  2-3-4رقم : ملحوظة 

). Hodgson,1979(األستجابة  تلك ديوان لكن ال يوجد افتراضات عن األليات التي تحدضيل إستجابة الحفالت يصف
 .ياربين إثنان او أكثر من المكوناتأو األخت والفرصة البديله ضيل عبارة عن تعبير نسبي والذى يتطلب وجود الفرصةفالت

شكلية لل ميوال وهذا يكون عبارة عن مقياس هادف للسلوك األختيارى ومفضل عن األصطالح الشكلى او األكثر
ألستساغة تحاول ان تصف القابلية المتكونة لنوع علف ما بدون مقارنة ابينما نجد أن ).  IIأنظر ملحق " (األستساغة"

أنظر (رضة لتفسيرات مختلفة، ويمكن ان أن تتداخل مع التفضيل وهي مصطلح غيرموصي بة إلختيار بديل، انة ع
Provenza, 2003.( 

 Ingestive behavior (n.).) أ(السلوك الهضمي  4-4

 .ختيار، آكل واستهالك العلف في اليوم عادتاإسلوك الحيوان فى الرعي مشتمال علي الوقت المخصص للبحث عن 

  4-4رقم : ملحوظة 

-4إلي  1-4-4(يوصف عادتا السلوك الهضمي في صورة انشطة كمية مشتملة على األنشطة المدونة تحت األرقام التالية 
يتأثر السلوك الهضمي بعوامل الحيوان، النباتات والتربة، والظروف البيئية، ووقت الرعي أثناء اليوم، والموسم، ). 4-4

 .رىونسبة تساقط األمطار، واألدارة وعوامل اخ

 Bite weight.) أ) (حنك( وزن قطمة 4-4-1



 المراعي وأراضي لحيوانات الدولية المصطلحات معجم

 .خذت بواسطة حيوان إواحدة  )حنك(لقطمة ) على اساس المادة الجافة(الوزن الكلى للعلف 

 Bite rate (n.).) أ(معدل القطم  4-4-2

 .يوم/عدد القطم دقيقة أو/الماخوذة خالل وقت معين، عادتا كعدد القطم  )األحناك( عدد القطم

  2-4-4رقم : ملحوظة 

 .من المفترض فصل حركات فك القطم عن حركات الفك لجمع العلف للقطم والمضغ قبل البلع

 Grazing event (n.).) أ(الرعي عملية  4-4-3

 ).9-6-5، مدة التجميع انظر للمقارنة() مشتملة على القطم والمضغ دون األجترار بدون توقف (عملية الرعي 

  3-4-4رقم : ملحوظة 

من الضرورى عند متابعة النشاط الرعوي أن يحدد فترات معينة والتي سوف تكون نقطة الفصل ألحداث الرعي من إنة ل
 .األحداث األخرى

 Grazing time (n.).) أ(وقت الرعي  4-4-4

 .ساعة 24الوقت الكلى المخصص للرعي خالل وقت محدد، عادتا 

  4-4-4، 2-4-4، 1-4-4أرقام : مالحيظ 

لثالث لهذة المكونات القطمة، معدل القطم ووقت الرعي مكونات السلوك الهضمي، يمكن تقدير الماكول كناتج تعتبر وزن ا
 ).وقت الرعي Xمعدل القطم   Xوزن القطمة = المأكول (مكونات 

 Standardization of terms المختلفة عيارمحيوانات اللتصف متطلبات العلف التى مصطلحات تقنيين ال 4-5
describing forage demand among grazing animals 

  5-4رقم : ملحوظة 

إحتياجات الحيوان بما يتوافق مع  نوع حيوانات ، يوجد حاجة ملحة لمعادلة ال العائد من رعىلوصف األحتياجات العلفية و
ديد من األستراتجيات من اجل لذا تم إقتراح الع. مختلفة داخل النوعالفسيولوجية المراحل الو الحي للحيوانن وزوالالحيوان 

يقارن البعض الحيوانات طبقا لحجم التحول والمتطلبات التحويلية . كل منها لها نقاط قوة ونقاط ضعف.هذه المقارنات
 إلحتياجات العلفالحيوانات طبقا  إحتياجات عادلييحاول آخرين ان ). 1-1-5-4أنظر الوحدة الحيوانية، (المفترضة 

في  ةدووجالم األخرىأو( م مثل هذه المصطلحاتما تستخدعند). 2-1-5-4ظر وحدة العلف الماكول، أن(المتوقعة  األخضر
 .جل الفهم الواضح لطبيعة المقارنةللتوضيح من أالمهم فهم محدداتها وتدوين المصدر  لذلك من، )قائمةال

 Standard Unitsقياسية الوحدات ال 4-5-1

  1 -5-4رقم : ملحوظة 

. هذه الوحدات عالميا توحيدوانة من المفيد . I ،4-5-1حدات القياسية في مناطق مختلفة من العالم في ملحق توجد امثلة للو
 .من الوحدات الموصي بها) 2-1-5-4(المأكول  األخضر ووحدة العلف) 1-1-5-4(وفيما يلى وحدة حيوانية 

 Animal unit (n.).) أ(حيوانية الوحدة ال 4-5-1-1

األحتياجات  غذى على مستوىتكجم وت 500تزن ) في منتصف الجزء الثانى من فترة الحمل( در لبنال تبقرة ناضجة، 
، ومن أجل )075وزن(او المساوى لذلك، معبرا عنها ) NRC، 1984يوم ؛/كجم مادة جافة 8.8( ة فقط دون إنتاجظالحاف

 .)I  ،4-5-1أنظر وحدة حيوانية، ملحق (انواع أخرى أو فصائل من الحيوانات 
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  1-1 -5-4رقم : ملحوظة 

تطلبات التحويلية لها عالقة بالوزن التحويلى وتزودنا بأساس المقارنة بين أنواع و فصائل موحدة حيوانية بفرض أن ال
 ).Brody, 1945انظر (الحيوانات المختلفة 

 Forage intake unit (n.).) أ(وحدة العلف المأكول  4-5-1-2

 8.8عي حيث أن وحدة واحدة من العلف الماكول تكافئ إستهالك ارمبواسطة حيوانات اللف وحدة لقياس معدل إستهالك الع
 ).I ،4-5-1-2ملحق  أنظر(يوم /كجم مادة جافة

  2-1 -5-4رقم : ملحوظة 

يوم؛ لذلك اى /كجم مادة جافة8.8= معدل المأكول من المادة الجافة  تحتوىللتعريف، وحدة واحدة من العلف المأكول طبقا 
كول، مبنى بدرجة كاملة على متعدد من وحدة العلف المأاجزاء جزء محدد أو كمثل يوان عند اى عمر أو مرحلة إنتاج حي

يوم سوف /كجم مادة جافة 8.8من  قلاو ا أعلىمعدل المأكول لحيوان والذى يعتبر . يوم/العلف المأكول كمادة جافةمعدل 
 .ء او مضاعفات لوحدة واحدة من العلف المأكوليحتاج وحدات علف مأكول مكافئة، والتي يعتبر جز

 Animal unit day (n.).) أ(يوم /كمية العلف الجاف لوحدة حيوانية 4-5-2

 ).كجم 8.8(ساعة  24المستهلك بواسطة وحدة حيوانية واحدة خالل فترة  ةالجافعلى أساس المادة كمية العلف 

  2-5-4رقم : ملحوظة 

عن كمية العلف المأكول بواسطة وحدة حيوانية واحدة أو وحدة واحدة من العلف المأكول عبيريوم للت/تستخدم وحدة حيوانية
، وحدة للمقارنة انظر(سبوع، شهر أو سنة ساعة من الوقت و يمكن أن تعمم على الفترات الزمنية األخرى مثل إ 24لفترة 

 ).2-1-5-4؛ وحدة علف مأكول 1-1-5-4حيوانية 

 Management of grazing lands إدارة أراضي المراعي -5

 5     رقم: ملحوظة 

 .عي والمطبقة لتحقيق أهداف محددةارمبهذا القسم وحدات األرض المستخدمة وأدارة ال تصف المصطلحات الموجودة

  Grazing land management (n.).) أ(إدارة أرض المراعي  5-1

 .نتيجة مرغوبة تحقيق بطريقة تؤدى إلي يوان لرعى األراضيتنسيق إدارة العالقة المركبة بين األرض والنبات والح

  1-5      رقم: ملحوظة 

، المناسب مثل أراضي مفتوحة للرعي طبق التعريف على انواع معينة من أراضي المراعي بأحالل المصطلحنربما ي
 .عيارمعي طبيعية محل أرض الارمعي منزرعة، أراضي ارمأراضي 

 Grazing management (n.).) أ(إدارة الرعي  5-2

 .هدف أو عدد من األهداف المعينة قتخطيط الرعي لتحقي

 Extensive grazing management (n.).) أ(أدارة رعي بدائي  5-2-1

أدارة الرعي والذي يستخدم مساحات أراضي شاسعة لكل حيوان ومستوى متدنى نسبيا من العمالة، الموارد، أو المال 
 ).2-2-5المراعى المكثف  للمقارنة أنظر إدارة(

 Intensive grazing management (n.).) أ(إدارة المراعي المكثف  5-2-2
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الموارد، أو رأس المال لزيادة األنتاج لوحدة  مستويات عالية من العمالة نسبيا،ذات عي والذي يستخدم مساحات ارمأدارة ال
للمقارنة أنظر إدارة (ستخدامات العلف إ، شدة الرعي ولقطيعل زيادة نسبية في معدالت االمساحة او لكل حيوان، من خال

 ).1-2-5 ، مراعى بدائي

  2-2-5      رقم: ملحوظة 

يمكن ان تكثف إدارة المراعي بإحالل واحد أو عدد من طرق القطيع . عي المكثف ليس مرادف لتدوير القطيعاأدارة المر
 .دمنتاج والكفاءة للمورد المستخألالتي تزيد ا) الرعي(

 Grazing management unit (n.).) أ(وحدة أدرة المراعى  5-3

 .سنة بصفة عامة راعي على مدى وقت محدد،ممساحة اراضي المراعي الكلية المستخدمة لدعم حيوانات ال

  3-5      رقم: ملحوظة 

، 3-3-5، مسوج أنظرقارنة للم(فردة او ربما تتكون من عدد من تحت األقسام نربما تكون وحدة ادرة المراعي مساحة م
تجميع لا) طرق(رات للرعي وفترات للراحة إعتمادا على طريقة تربما تشتمل ايضا على ف). 4-3-5مراعي منزرعة 

 .البرية واليدل التواجد المستمر بواسطة حيوانات الرعي أثناء زمن محدد المستخدمة أو هجرة الكائنات الحية

 Camp (n.).) أ) (معسكر(كامب : 5-3-1

 ).3-3-5للمقارنة أنظر، مسوج (مساحة يتم إختيارها لراحة الحيوانات او حيث يسكن الرعاة 

 Field (n.).) أ(حقل  5-3-2

 .مساحة محددة من األرض تستخدم لزراعة المحاصيل أو األعالف

 Paddock (n.) .) أ(مسوج  5-3-3

منفصلة عن المساحات األخرى بواسطة سور او  مراعي والتي تندرج تحت قسم وحدة ادرة المراعي مغلقة او مساحة
 ).4-3-5؛ مراعي منزرعة 3-5؛ وحدة المراعي 1-3-5للمقارنة أنظر، معسكر (حاجز 

 Pasture (n.).) أ(مراعي منزرعة  5-3-4

مغلقة او منفصلة عن المساحات األخرى بالتسوير أو الحواجز األخرى ومخصصة إلنتاج  وحدة ادرة المراعي نوع من
أراضي مراعي  ؛3-3-5مسوج  ؛3-5وحدة ادرة المراعي  للمقارنة أنظر، ( ف للحصاد بصفة اساسية بواسطة الرعيالعل

 ).3-1-2؛ علف 3-1-1منزرعة 

  4-3-5      رقم: ملحوظة 

يتم عادتا إستخدامهما كمرادفان، فتشير ) 3-1-1(  وأراضي مراعي منزرعة) 4-3-5(على الرغم من أن مراعي منزرعة 
فة ي منزرعة الي المكان بينما تشير أراضي مراعي منزرعة الي اراضى مخصصة إلنتاج العلف للحصاد بصمراع

النامى فى ) 3-1-2(تأكل الحيوانات العلف . أساسية بواسطة الرعي وتمدنا باألساس لوحدة خريطة إستخدام األراضي
عي المنزرعة عبارة عن وحدة ادرة رعي الرض و المرا. وال تأكل الحيوانات المراعي المنزرعة. المراعي المنزرعة
من أجل ) 3-3-5(يمكن تقسيم المراعي المنزرعة إلي تحت أقسام إلي اثنين أو أكثر من مسوج . المراعى المنزرعة

 .أغراض األدارة

 Grazing system (n.).) أ(نظام الرعي  5-4

الرعي واهداف ) طرق(ألقتصادية واألجتماعية وطريقة توليفة محددة ومتكاملة من التربة والنبات والحيوان والمالمح ا
 .األدارة صممت لتحقيق نتائج أو أهداف محددة
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  4-5      رقم: ملحوظة 

يكون نظام الرعي مرتبط بالموقع بدرجة كبيرة النة يتكامل فية مكونات حيوية وغير حيوية معينة وظروفها  -1
عندما  .لوك النظام ناتج عن العالقات البيئية بين أجزاء النظاميكون س. البيئية، واهداف األدارة وعوامل إجتماعية

يتم أدارة مكون من النظام بمعزل كبيرعن تاثير باقي عوامل النظام اليكون في هذه الحالة تحت التاثيرات السائدة 
وك النباتات ستجابة وسلإلهذا، عندما يتم إدارتة داخل النظام، ربما يختلف . يكون مختلف في هذه الحالة سلوكةو

 .بمفردة أو فى نظام آخرأحدهما والحيوانات عن ما تم مشاهدتة عندما يدار 

يمكن ان تستخدم أسماء شائعة وصفية، ومع ذلك، األستخدام األول إلسم نظام الرعي يجب ان يتبعة وصف  -2
عدد، : ت التاليةهذا الشكل على األقل على المعلوما يجب أن يشتمل .نشرةالفى  قياس) فورمات(بأستخدام شكل 

ذكر ام انثى، حجم وعمر  حجم، نوع، إنحدار موقف النحر وتصنيف التربة لوحدات األراضي؛ عدد، نوع ،
؛ )7و 5-5أنظر (الرعي ) طرق(الحيوانات؛ مدة األستخدام وفترات عدم األستخدام لكل وحدة في النظام، طريقة 

سطح البحر؛ نوع المناخ، متوسط درجات الحرارة أنواع األعالف؛ الموقع الجغرافي واألرتفاع عن مستوى 
 .الموسمية والسنوية، كميات األمطار الساقطة وتوزيعها

 ).Williams, 1981أنظر، (يمكن ان يتم تجميع نظم الرعي تحت أقسام بصفة عامة  -3

 Nomadic systems (n.).) أ(نظم رحالة  5-4-1

مع عدم للبحث عن العلف عائلية بشريةوحدات واسطة تقاد بحيث ألغنام نظم مبنية على الحركة المكثفة لقطعان الماشية و ا
 .وجود مساكن دائمة

 Semi-sedentary system (n.).) أ(نظم شبة مستقرة  5-4-2

قطعان الماشية و األغنام بالرجال والولدان  بالنساء واألطفال بصفة دائمة والتي فيها تدارعادتا مسكونة قرية نظم مبنية على
 .م لفترة ممتدة من الوقت للبحث عن العلفوغيابه

 Transhumance systems (n.).) أ( األنتجاعنظم  5-4-3

واألغنام  مع ترك قطعان الماشية ءفي أن الرعي يكون بشكل دائرى بدء في نهاية الشتا نظم تختلف عن النظم شبة الثابتة
تحدث الحركة . المراعى على الجبال للرعي خالل الصيفمساحات المراعي بالوديان حيث تقع القرى الدائمة والتحرك الى 

 .ةفاطبة والجلدائرية تحت تاثير تبادل الفصول الرالطولية في المناخ األستوائي حيث تكون الحركة ا

 Sedentary systems (n.).) أ(نظم مستقرة  5-4-4

عى غير المكثف ويمكن أن راو كال ادارات الربما تدار بواسطة احد . بذاتها بأدرة محلية) مواقع(نظم رعي تدار في موقع 
تخضع النظم . اعى طبيعية، مراعى منزرعة، أراضي محاصيل وأراضي غابات داخل نظام الرعيرتشتمل على أراضي م

 .المتعددة المستخدمة هذة األيام لهذا القسم

 Stocking method (n.).) أ) (الحمولة(طريقة الرعي  5-5

 ).طريقة الرعي، .م(معينة ) أهداف(ظيم الحيوانات في فراغ ووقت معين لتحقيق هدف طريقة محددة أو تكنيك لتن

  5-5رقم : ملحوظة 

طريقة مقابل طريقة التجميع على سبيل المثال ، (  فى معظم الحاالت" رعي"عن المصطلح   "تجميع"يفضل المصطلح 
 تجميع بينما طريقة)  3-2-2-3لمقارنة أنظر، يرعى ل( يشير الى االستهالك من العلف القائم   رعىألن المصطلح  الرعي

 .حيوانات الرعي و التي تسمح بالتغيير للكيف ومتى وماذا و كم يكون عدد الحيوانات التي ترعى

وطريقة التجميع  ليست مرتبطة بموقع . واحدة أو أكثر من طرق التجميع التي تستخدم داخل نظم الرعى لتحقيق األهداف
تجميع زاحف : امثلة( تحديد الغذاء بين الفصائل المختلفة من الحيوانات) 1الهدف من طريقة التجميع  بما يكون ر. معين

تقليل ) 3؛ )، تجميع مختلط)رعي(تجميع أمامى : أمثلة (تحسين كفاءة إستخدام العلف ) 2آخر؛  -، تجميع أول)رعي(
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رعي :  مثال(إطالة موسم الرعي ) 4؛ )ري، الرعي المؤجلالرعي الدو: أمثلة (التأثيرات السالبة على التربة أو النباتات 
يمكن أن يستخدم واحد او اكثر لطرق الرعي داخل نظام ). رعي وضع وآخذ:  مثال(تحقيق هدف تجريبي ) 5؛ أو )متسلسل
نظام من المهم وصف محتوى أو . شودالمن) األهداف(اختيار طريقة الرعي الصحيحة لتحقيق الهدف أنة من المهم . الرعي

 .7يوجد امثلة لطرق الرعي في قسم . عند وصف األستخدام لطريقة الرعي ،الرعي ككل الذى تطبق فية الطريقة

 وقت الرعي أو الحصاد 5-6

 Deferment (n.).) أ(تأجيل  5-6-1

 ).4-7للمقارنة انظر، رعى مؤجل (تاجيل أو تاخير الرعي أو الحصاد لتحقيق هدف ادارى معين 

  1-6-5رقم : ملحوظة

إستراتجية تهدف الي إتاحة وقت لنمو النباتات، وظهورنباتات جديدة، وإستعادة حجم نباتى معين والوصول الي ظروف 
 .مناسبة للرعى أو تراكم العلف لإلستخدام فيما بعدبيئية 

 Grazing station (n.).) أ(محطة الرعي  5-6-2

 .يحرك اقدامة وضع يمكن فية أن يأخذ الحيوان قطمات متعددة دون أن

 Period of occupation (n.).) أ(وقت األشغال  5-6-3

للمقارنة (طول الوقت الذي يتم فية شغل مساحة معينة من األرض سواء بمجموعة واحدة أو أكثرمن الحيوانات فى تتابع 
 ).، فترات الرعى.؛ م4-6-5) البقاء(؛ فترة المكث 6-7؛ رعي زاحف متقدم 5-7آخر -رعي أول انظر،

 Period of stay.) أ( )البقاء(المكث فترة  5-6-4

؛ 5-7آخر -للمقارنة انظر، رعي أول( طول الوقت الذي يتم فية شغل مجموعة معينة من الحيوانات مساحة ارض معينة
 ).3-6-5 ؛ فترة األشغال6-7رعي زاحف متقدم 

  4-6-5رقم : ملحوظة

كلى الذى يتم شغل مساحة أرض محددة والوقت الذى يتم فية إستخدام تفرق بين الوقت ال" فترة البقاء"و " وقت األشغال"
وفترة المكث عبارة . آخر -يفيد المصطلح فى وصف طرق الرعى مثل اول. هذة األرض بمجموعة معينة من الحيوانات

من خالل عن الوقت الكلى الذى يتم فية إستغالل مساحة ارض معينة وربما يحتوى عدة مجاميع مختلفة من الحيوانات 
: مثال(عي ربما اشتملت أم لم تشتمل على اأنها تختلف من رعى فى هذه المر. آخر أو فى هجرات -تتابع، مثل رعى اول

الجزء المقطوع من " فترة المكث"تحدد ). عى منزرع فى الشتاء عندما يعوق وجود الثلج الرعىاتغذية على دريس على مر
مساحة ارض محددة ويكون جزء من فترة  من مجاميع الحيوانات  أو أكثر ثنينألواحد من ا يشغل حيث" فترة المكث"

 .المكث فقط

 Rest (v.).) ف(يريح  5-6-5

ترك مساحة من ارض مراعي دون رعي أو حصاد لمدة معينة، مثل سنة، موسم نمو أو فترة محددة مطلوبة داخل ممارسة 
 ).وكة، متر.؛ م3-2-3للمقارنة انظر، غير مرعية ( أدارة معينة

 Rest period (n.).) أ(فترة راحة  5-6-6

فترة  ،.؛ م5-6-5للمقارنة انظر، راحة (دون رعي بين فترات الرعي  مساحة ارض معينة فيهاطول الوقت الذي تترك 
 ).ترك؛ فترة إستعادة نمو

 Spell (v.).) ف(يترك  5-6-7

 . 5-6-5يريح  ،.م
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 Stocking cycle (n.).) أ(رعى ) دورة(دائرة  5-6-8

منتظمة ) دورة( عي محددة، عادتا يتم إستخدام دائرةارمالوقت المأخوذ بين بداية فترات الرعى المتوالية على مساحة أرض 
 ).دورة الرعي ودئرة الدورة ،.؛ م9-6-5للمقارنة انظر، فترة الرعي (

  8-6-5رقم : ملحوظة 

عي ذات ردورات التكون  ربما). 6-6-5(راحة واحدة فترة ) + 9-6-5(تشتمل دورة رعي واحدة على فترة رعي واحدة 
 .وقت متغير أو ثابت

 Stocking period (n.).) أ(فترة رعي  5-6-9

للمقارنة انظر، نشاط (عي منزرعة معينة أو مسوج االرعي المستأنسة أو البرية مرطول الوقت الذى يشغل فية حيوانات 
 ).، فترة رعي.؛ م3-4-4رعي 

 Stocking season (n.).) أ(موسم رعي  5-6-10

 .الوقت أثناء ممارسة الرعي بطريقة طبيعية كل سنة أو أثناء جزء من كل سنة )1(

 ).، موسم الرعى.م(لرعي بافي األراضي العامة للواليات المتحدة، فترة التأسيس والتي تم تقرير السماح  )2(

  10-6-5رقم : ملحوظة 

. يعتبر دالة على كمية العلف والمناخ أن طبيعيمن الو ير جداربما يكون موسم الرعي السنة بالكامل او وقت قص
 .طار ربما يكون موسم النمو الخضرى جزء من موسم الرعي فقطإلوفى هذا ا

 Land-forage-animal relationshipsعالقات األرض والعلف والحيوان  -6

  6  رقم: ملحوظة 

يعبر عن كل أوزان الحيوانات والعلف . لعلفالرعي واألرض وا هذا القسم العالقات بين حيوانات فيص
 .، ما لم يذكر خالف ذلك)هكتار(و يعبر عن مساحات األرض بوحدات  )كجم(وحدات ب

 

 Stocking rate (n.).) أ(معدل الرعي  6-1

عالقة  محدد؛رض فى واحد أو اكثر من الوحدات المستخدمة خالل وقت ألالعالقة بين عدد الحيوانات والمساحة الكلية من ا
 ).6-2كثافة الرعى  ،للمقارنة انظر(الحيوان باألرض عبر الوقت 

  1-6  رقم: ملحوظة 

مالم يذكر خالف ذلك، يشتمل هذا علي المساحة الكلية من األرض في نظام الرعي الذي يدعم العدد الكلى من  -1
، )النظام على المحاصيلإذا ماتم إشتمال ( الحيوانات، شامال مساحة األرض المؤجلة أو المنزرعة محاصيل 

 .وليس فقط المساحات التي تم رعيها بالفعل خالل الوقت المذكور

عند الحاجة، يمكن ان يتم التعبير عنها كوحدات حيوانية أو وحدات علف مأكولة لكل وحدة مساحة أرض عبر  -2
 ).وحدات حيوانية عبر مساحة أرض لنظام كامل ووقت محدد(زمن محدد 

 

 Carrying capacity (n.).) أ(عي أو الطاقة الرعوية حمولة المرا 6-1-1
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ق مستوى معين لمظهر الحيوان في نظام رعي محدد والذي يمكن أن يحقيودي الي تمعدل الرعي األقصى الذى سوف 
 .يطبق عبر وقت محدد دون حدوث تدهور إلرض المراعي

  1-1-6  رقم: ملحوظة 

كمصطلحات عامة، يكون مصطلح حمولة المرعى مفهوم مفيد عندما يكون مبنى على بيانات تاريخية وخبرة مناسبة، لكن 
ثيراتها تحتوى حمولة المرعى على تأثيرات المتغيرات والتي اليمكن قياسها وال توقع تأ. هل العدد فى حالة ثابتة للتغير

لهذا، يكون حمولة الرعى كل من خاصية الموقع وتختلف ). الجو: مثال(ها بسهولة ومن الصعوبة بما كان او مستحيل تعديل
حمولة المرعي المتوسطة عبر  عى الي مصطلح  طولايشير متوسط حمولة المر .من موسم الي موسم ومن سنة الي أخرى

بينما يطبق . أيضا ويمكن أن تعرف عبر اجزاء من السنة. عي الحولية الي سنة معينةاالسنوات، بينما تشير حمولة المر
التعريف أعاله على الهدف من األنتاج الحيوانى، يوجد أعداد متزايدة من إستخدمات األرض التي يمكن أن تكون الهدف 

وهذه تشتمل على األقتصاديات، والظروف البيئية وما يتعلق باألختالفات الحيوية والسياحة . األساسى من حمولة المراعى
عى من هدف معين الي هدف آخر بسبب اويمكن أن تختلف حمولة المر. خية العالمية والتأهيلالبيئية والتغيرات المنا

 .األسخدمات الوظفية المتعددة إلراضي المراعي

 

 Stocking density (n.).) أ) (الرعوية( الكثافة الحيوانية 6-2

وقت واحد؛ قياس لحظى لعالقة مساحة العالقة بين عدد من الحيوانات والوحدة المعينة من األرض الي يتم رعيها في 
 ).1-6الحمولة الحيوانية : للمقارنة أنظر(األرض للحيوانات 

 

  2-6رقم : ملحوظة

حيث الحاجة، يمكن أن يتم التعبير عن الكثافة الحيوانية فى صورة وحدات حيوانية أو وحدات علف مأكول في مساحة 
 ).تم رعيها حديثا مساحة أرض وحدة/ وحدات حيوانية في وقت معين(أرض 

 

 Grazing pressure (n.).) أ(الرعي ) ضغط(شدة  6-3

وقت  ينة من األرض التي يتم رعيها في العالقة بين الوزن الحي للحيوان وكمية العلف في وحدة المساحة من وحدة مع
 .) Mott, 1973انظر، ( واحد؛ مقياس لحظى للعالقة بين الحيوان الي العلف 

  3-6رقم : ملحوظة

ارنة قات علف مأكول لكل وحدة من كمية العلف للميمكن ان يتم التعبير عن شدة الرعي أيضا كنسبة وحدات حيوانية او وحد
والتعبير عن شدة الرعي في وحدات المتطلبات الحيوانية يمدنا . عبر األختالفات في األنواع الحيوانية أو مراحل األنتاج

لوصف شدة الرعي عبر الزمن، يجب الحصول على سالسل من القياسات . )4-6(باألساس لحساب دليل شدة الرعي 
ستهالك العلف تكامل إ، والتي تكون عبارة عن نسبة )4-6(تختلف هذه عن دليل شدة الرعي . اللحظية في صورة متوسطات

را على العشب أو يمكن ان يتم تغيير هذا المصطلح بطريقة مناسبة ليكون مقصو. الي تكامل معدل نمو العلف عبر الزمن
 .القضم بإحالل هذه المصطلحات محل العلف

 

 Grazing pressure index (n.).) أ(دليل شدة الرعي  6-4

+ على كمية العلف األولى) 1-كجم يوم(قياس عالقة الحيوان بالعلف في صورة األستهالك المتكامل للعلف بواسطة الحيوان 
؛ كمية 1-1-5-4؛ وحدة حيوانية، 3-6، شدة الرعيللمقارنة انظر، (ى الوقت عل) 1-كجم يوم(معدل نمو العلف المتكامل  

 ).I   ،6-4، أنظر ملحق 6-3-2العلف ، 
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  4-6رقم : ملحوظة

 .عن شدة الرعي فى أن شدة الرعي عبارة عن قياس دقيق لعالقة الحيوان بالعلفيختلف دليل شدة الرعي 

 

 Forage allowance (n.).) أ(مقنن العلف المسموح بة  6-5

عبارة عن العالقة بين كمية العلف ووزن الحيوان الحى لكل وحدة مساحة من وحدة معينة من األرض التي يمكن رعيها في 
 ;Sollenberger et al., 2005:أنظر(ولمقلوب ضغط الرعي . لعالقة الحيوان بالعلفوقت محدد؛ وهو قياس دقيق 

Mecartor & Rouquette, 1977). 

  5-6م رق: ملحوظة

يمكن . للعشب أو القضم بإحالل هذة المصطلحات محل العلف ناسبيمكن ان يتم تغيير هذا التعريف بطريقة مناسبة ليكون م
فى وقت معين ) 1-كجم هكتار(الي وزن الحيوان الحي ) 1-كجم هكتار(التعبير عن مقنن العلف كنسبة لكمية العلف 

)Sollenberger et al., 2005 .(وعند الحاجة، . العلف عبر الوقت يتم أخذ متوسط القياسات الصافيةمقنن  ولوصف
  .يمكن التعبير عنها كنسبة لكمية العلف الي وحدات حيوانية أو وحدات علف مأكول لكل وحدة مساحة في وقت معين

  Stocking methodsطرق الرعى  -7
  7رقم  : ملحوظة

ألن المصطلح  لرعياطريقة مقابل طريقة التجميع سبيل المثال ، على (  "رعي"عن المصطلح   "تجميع"يفضل المصطلح 
بينما تكون طريقة رعي الحيوانات والتي )  3-2-2-3للمقارنة أنظر، يرعى ( يشير الى االستهالك من العلف القائم   رعى

بينما المصطلحات  .)5-5انظر ملحوظة رقم ( تسمح بالتغيير للكيف ومتى و ماذا و كم يكون عدد الحيوانات التي ترعى 
والمصطلح الموصى به عبارة عن  .تكون واضحة في الدوريات المنشورةالمشتملة على الرعي الدوري و الرعي الزاحف 

 .مرادفات في حاالت معينه فيما يليالمصطلحات المتبادلة توجد ك ،الرعي الدوري والرعي الزاحف

 . المستخدمة واألكثر شيوعاً  قلطرمة شامله لكن يزودنا بأمثلة باقائ دهذا القسم بأمثلة لطرق الرعي وهذا ال يعيزودنا 

 
  Alternate Stocking (n.).) أ( رعي متبادل 7-1

 .من مسوج فى تتباع نوعينطريقة للرعي المتكرر والراحة للعلف باستخدام 
 
 Continuous Stocking(n.) .) أ( امستمررعي  7-2

أو مقاطعه للحيوانات خالل الوقت المسموح  يداألرض حيث ال يوجد تقي طريقة لرعي الحيوانات لوحده معينه من
 .)18-7بدء الرعي  ،15-7الرعي الدوري :أنظرلمقارنة ل( للرعي به 

 
  2-7رقم  :ملحوظة

نهاية رعي العلف المتروك من  :مثال( الموسمي  الستخداما نطاقأن يكون تحديد طول فترة الرعي في يجب 
 .)الشتاءالخريف و حتى نهاية 

 
   Creep Stocking(n.).) أ( ازاحفرعي  7-3

يدة من علف ذو نوعية جيدة لتعظيم المأكول بواسطة الحيوانات الصغيرة بينما تقييد قطريقة لتحديد كميات غير م
، رعي .؛ م Blaser et.al., 1986 ،انظر(  دون زيادة االحتياجات الغذائية ألمهاتهابلعلف ليفي لكميات ا

 .)ازاحف
  3-7رقم  :ملحوظة

ها ألمهاتها بالرعي فيها في نفس الوقت فيال يسمح  قطنابالرعي في م الصغيرة تسمح هذه الطريقة للحيوانات
 .عالي دون حدوث منافسه من األمهاتمظهر الحيوانات باستخدام رعي منتخب على مستوى  حسينلت
 
       Deferred Stocking.) أ( مؤجالرعي  7-4



 المراعي وأراضي لحيوانات الدولية المصطلحات معجم

ظمة مع وحدات األرض توحدات األرض والتي يمكن أو ال يمكن تنفيذها في دورة من علىل الرعي طريقة لتأجي
 .)1-6-5 ،التأجيل أنظر، للمقارنة(  ىرخاأل

  4-7رقم  :ملحوظة
العوامل  فيرو تو ةل يعتبر ممارسة للمحافظة الستعاديعتمد مفهوم الرعي المؤجل بدرجة أساسية في أن التأجي

ومع  .وهي ليست ممارسه لزيادة انتاج الحيوانات خالل موسم رعي .لمرغوبة لرعي األرضلتحقيق الظروف ا
تم  ذيباالستعانة باإلدارة االستراتيجية االخرى مثل اعادة البذر ومقاومة الحشائش وحرق الحشائش ال ،ذلك

يادة القدرة ز يمكن الغطاء النباتي المرغوب و لوصول اليلرعي المؤجل تحسين االستجابة لليمكن  ،وصفه
 .على المدى الزمني االنتاجية للحيوانات

 
  .) First–last stocking  (n.) أ(رعي من البداية حتى النهاية  7-5
 

متتابع على نفس ة لرعي مختلفعادتا ذات احتياجات غذائية م مجموعتين أو أكثر من الحيوانات، طريقة الستخدا
 .المساحة من األرض

 
  5-7رقم  :ملحوظة

 .ا كان هناك أكثر من مجموعتين من الحيوانات  ترعي في تتابع فيمكن وصفة كرعي أول و ثان و أخراذ
توزيع الغذاء بين مجاميع مختلفه من الحيوانات ذات احتياجات غذائية مختلفة هو والهدف من هذه الطريقة للرعي 

عي العالي االختيار و كمية العلف االكبر الرؤدي ييمكن أن و .  فةمثل األبقار في مرحلة الحليب و األبقار الجا
الموجودة خالل فترة االشغال بالبقر الحلوب الى استيفاء االحتياجات الغذائية العالية بالمقارنة مع البقر الجاف 

 ىويمكن أيضا أن تحتوى على الهدف من زياده االستخدام للعلف الكل. بالمجموعة الثانية ألشغال الرعي الموجود
نظر أ( أو أغنام الرعي مثل المجموعة الثانية لحيوانات الرعي خلف الخيل مثل المجموعة األولي مثل أبقار 

 .)10-7رعي مختلط 
 
 Forward creep stocking  (.n).) أ(زاحف مقدم رعى  7-6

مع اعتبار النسل أول  جالمهات و النسل من خالل سالسل من المسواطريقة للرعي الزاحف حيث يتبادل كل من 
  .)رعي زاحف لألمام : .م( )5-7(  األخروشكل معين للرعي األول . الرعاةأخر  األمهات لرعاه وا
 
 Frontal stocking (n.).) أ(رعى أمامى   7-7

سمح للحيوانات أن ي ذيو ال متحركرحطريقة يتم فيها وضع علف داخل مساحة من األرض بواسطة عمل سور 
 .)رعي أمامي :  .؛ م Volesky, 1990،ظرنأ( تتقدم لكسب وسيلة لعلف لم يتم رعيه 

  
 Intensive early stocking (n) .)  أ(رعي مبكر مكثف  8 -7

طريقة الستخدام رعي مكثف بدرجة كبيرة خالل فترة أساسية مقيدة لموسم الرعي متبوعة بابعاد الحيوانات خالل 
 Grings etal,2002; Smith & Owensby :انظر( بقية الموسم التاحة فترة راحة واستعاده نمو العلف 

1978  (. 
 

  8-7رقم  :ملحوظة
صممت هذه الطريقة لإلستعمال مع أراضي المراعي المحلية أو القومية والتي يسودها أنواع المواسم الدافئة، 

أعلى ما ي عندما تكون نسبة الهضم عوتزودنا بطريقة لتعظيم استخدام العلف خالل الجزء المبكر من موسم الر
 .بصفة عامة و للتغلب علي األعالف ذات نسبة الهضم المنخفضة خالل الفترة األخيرة من فصل الصيف يمكن

 
    Intermittent stocking (n.).)أ( امتقطعرعي  7-9
 

الرعي طبقا إلدارة معينة علي وحدة أو مساحة من األرض  لفترات غير محدودة في  تنفيذالطريقة التي يتم فيها 
 .ظمةفترات غير منت

 
 Mixed stocking (n.) )أ(. امختلطرعي  7-10
وحدة األرض وليس بالضرورة  في نفس  نفسم علي قضأو أكثر من حيوانات الرعي أو ال نطريقة رعي لنوعي 

 .الوقت و لكن خالل نفس موسم الرعي
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  10-7رقم  :ملحوظة
كيب النباتي، مقاومة الحشائش و إعاقة أهداف الرعي المختلط علي زيادة اإلستخدام العلفي، تغيير الترتشتمل 

ربما يعتبر الرعي المختلط شكل من أشكال األول و األخر حيث نوع واحد من الحيوانات . دورات الطفيليات
 . يتبعه نوع أخر من الحيوانات ذات سلوك رعي مختلف بهدف زيادة استخدام العلف الكلي

في نفس الوقت أو في ما إنواع الحيوانية نفس مساحة األرض عديد من األيمكن أن تشغل ، في نظم الحياة البرية
 .أحيانا كاستخدام شائع الرعي المختلط في أراضي المراعي إلييشار .  أوقات مختلفة

 
 Mob stocking ( n.) ) أ(رعي متحرك  7-11

 . داريةإ كإستراتيجيةطريقة للرعي المكثف بدرجة عالية لمده قصيرة الزالة العلف بسرعة 
 
 Non-selective stocking (n.).) أ(رعي غير اختياري  7-12

عن طريق حيوانات الرعي  طريقة للرعي بمعدل عالي الكثافة والتي تزيد من استهالك أنواع العلف األقل تفضيال
 .)11-7الرعي المتحرك  أنظر، للمقارنة( 
 

  12-7رقم : ملحوظة
خدام الرعي المتحرك باستخدام نسبة عالية من الحيوانات الرعي غير االختياري محاولة استيعتبر بصفة عامة 

 . غلب على التفضيلرعي للت نادراً ما يتحقق ، من الناحية العمليةالعلف خالل فترات قصيرة من الوقتالى 
 
  Put-and-take stocking (n.) )أ(.خذ آرعي وضع و 7-13

وسم رعي مع ضبط اعداد الحيوانات على فترات طريقة الستخدام أعداد حيوانات مختلفة خالل فترة رعي أو م
أو  ،قالتو ريدرجة من  ،كمية علف مرغوبة: ى سبيل المثال عل ،مرغوبة إداريةمحافظة على معادلة كمحاولة لل

 .كثافة رعي 
 
  Ration stocking (n.) ) أ) (.عليقة ( رعي مقنن  7-14

  1-المقنن اليومي من العلف حيوانب هاإلمدادطريقة لتواجد الحيوانات في منطقة من أرض الرعي 
 .)مقنن (للرعي على عليقة  .م؛ 1907، يلشرائحاالرعي  أنظر، للمقارنة( 
 
  Rotational stocking (n.) .)أ(ي الرعي الدور 7-15

وحدة إدارة مراعى خالل  في الرعي طرق طريقة تستخدم فترات إستعادة للرعي والراحة خالل ثالثة أو أكثر من
 ).2-7المستمر، الرعيللمقارنة أنظر، ( للرعيمسموح ال الوقت

 
  15-7رقم  :ملحوظة

" مكثف " أو" متحكم فيه " كلمات مثل أحيانا تستخدم  .يجب أن يتم تحديد أطوال فترات الرعي و الراحة
ي كلمات ليست مرادفات للرعوهذه ال. للرعي المطبق لهذه الطريقة من الرعي اإلدارةكمحاولة لوصف درجة 

 .الدوري
 
  Seasonal stocking (n.) ) أ(.رعي موسمي  7-16

  .أو أكثر من مواسم معينة للسنةلموسم األرض ) وحدات (طريقة لتقييد استخدام وحدة 
 
 Sequence(sequential) stocking (n.) )أ(.الرعي التتابعي  7-17

 .يب أنواع العلفختلف في تركت التيرعي اثنين أو أكثر من وحدات األرض في تتابع و
 

  17-7رقم  :ملحوظة
يأخذ الرعي التتابعي ميزة االختالفات بين أنواع العلف و التجمعات النوعية التي تنمو في مناطق منفصلة 

 اإلداريةهداف أو كمية أو لتحقيق بعض األ/ ألغراض ادارية الطالة مواسم الرعي لتحسين نوعية العلف و
 .األخرى

 
 stocking (n.)  Set)  أ(. رعي وضعي 7-18

على مساحة أرض معينة غير مختلفة خالل  المتجانسةعدد معين من الحيوانات برعي وضعى لطريقة تسمح 
 . )20-7رعي مختلف :  أنظر للمقارنة(وقت مسموح فيه بالرعي 
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 Strip Stocking (n.) ) أ(.رعي في شرائح  7-19

حيث  ،عى في وقت قصير نسبيا اساحة من أراضي المرطريقة يمكن أن يسمح فيها للحيوانات بالرعي على م
رعي في  .م ،14-7 ،رعي مقنن : أنظرللمقارنة ( يكون حجم القطيع مختلف للسماح لرعي مساحة أرض معينة 

 ) . شرائح 
 

  19-7رقم :ملحوظة 
كان أو ال  اعتماداً على ما اذا ،كن أن يكون شكال من الرعي الدوريرعي شرائحي و رعي مقنن يمكن أوال يم

 ) . 15-7الرعي الدوري :  أنظر للمقارنة( معينة يمكن استخدامها لفترات استعادة للرعي و الراحة  وجيكون مس
 
 Variable stocking (n.)) أ(.رعي متغير  7-20

 للمقارنة(الرعي السماح بالسماح بممارسة عدد مختلف من الحيوانات على مساحة ثابتة من األرض خالل وقت 
 ) . 18-7 ىرعي وضع:  رأنظ
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 مراجع ومعلومات اضافية لمصطلحات مختارة : I :ملحق
 
  Energy systemsنظم الطاقة   4-1-4

  :حاليافيما يلي مراجع لنظم الطاقة الرئيسية المستخدمة دوليا 
_____________________________________________________________________  
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  Utilized Metabolically Energy (UME)    المستغلةة مثلملاالطاقة  4-1-4-3
 )  Baker, 1982,2004(ن المعلومات انظرلمزيد م

 Relative feed value (RFV)القيمة الغذائية النسبية     4-1-6-3
 )Rohweder et al,1978; Undersander and Moore,2004(لمزيد من المعلومات وطريقة الحساب انظر

   
 Total digestible nutrients (TDN)   مركبات المهضومة الكلية ال  4-1-7

 Relative forage quality (RFQ)نوعية العلف النسبية  4-1-7-1
 Undersander & Moor (2004) لمزيد من المعلومات وطريقة الحساب، انظر   
   

 3-4-1-4رقم  :ملحوظة
القابلة للتمثيل كمقياس للناتج من نظام علف بناءا على احتياجات الطاقة المق�درة للحيوان�ات المستغلة  تعتبرالطاقة      

 ميجا جول(ى اساس يومي اما لكل حيوان عل  المستغلةة مثلملاالطاقة  ويمكن أن يتم التعبير عن . وقيمة الطاقة للعلف
MJ جيج�ا ج�ول (أو لكل وحدة مساحة لم�دة مح�ددة م�ن الوق�ت ) لكل رأسGJ وي�تم حس�ابها كمجم�وع  .)لك�ل هكت�ار

لكل المواد الغذائية المقدمة   ة مثلملاالطاقة   قيمة – والتى تتضمنلفصائل الحيوانات   يةة واألنتاجاالحتياجات الحافظ
 م عمل��ه عل��ى المس��احة ولك��ن ل��م يس��تخدمت��ألي عل��ف محف��وظ  ة مثل��ملاالطاق��ة   م��ن خ��ارج المس��احة وزي��ادة قيم��ة

 ).   Baker, 1982,2004(انظر(

 7-1-4ملحوظة رقم 
وك��ان مبن��ى عل��ى مجم��وع  1800)الق��رن الث��امن عش��ر(أواخ��ر  إل��ى المركب��ات المهض��ومة الكلي��ة يرج��ع مفه��وم       

. 25,2مض�روب ف�ى مستخلص الخالى من النيتروجين ومستخلص االثي�ر ال، ين الخام المهضوم، األلياف الخامالبروت
وتقدر نسبة الهضم باستخدام متوسطات معامالت الهضم الناتج�ة م�ن تج�ارب الهض�م لتحدي�د نس�بة الهض�م الظ�اهرى 

ف�ى اوروب�ا   المركب�ات المهض�ومة الكلي�ة نظ�ام  يقب�للم  . للبروتين والدهون والكربوهيدرات فى مختلف مواد الغذاء
م وه�لمفالنش�ا قري�ب ف�ى ا معادلنظام ).  Kellner, 1912(ات موازية النشا فى مجهود معادلحيث تم استنباط نظام 

 ).Van Soest, 1982(  المركبات المهضومة الكلية نظام الطاقة الصافية عن نظام  ىال
 :التاليويمكن ان يتم تحويله كـ) DE(ه للطاقة المهضومة هشابمالمركبات المهضومة الكلية 

م 1 م  ،ح��ديثا ج��دا). TDN =404 Mcal DE  )NRC, 1996 كج��   المركب��ات المهض��ومة الكلي��ة تحدي��د إع��ادةت��
 .1-7-1-4لالستخدام فى الحسابات لنوعية العلف النسبية، 
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  Moor & Undersander, 2002;  
 Standard units الوحدات القياسية  4-5-1
 

 
  Animal Unit (AU) وحدة حيوانية 
عل�ى ويتغ�ذى  1-كج�م ي�وم1/2وزي�ادة  1-كج�م م�ادة جاف�ة ي�وم10كج�م ويس�تهلك 450حيوان وزن�ه  جنوب افريقيا

اني�ة وح�دة حيو .م ;Meissner.1982 ( 1-ج�رام كج�م550تركي�ز طاق�ة مهض�ومة  يحت�وىعل�ف 
 ).كبيرة

الوالي��������ات المتح��������دة 
 األمريكية 

 )FQTC, 1991( 10-1-5-4نظر وحدة حيوانية ا

 )FQTC, 1991طبقا لـ ( حساب وحدات حيوانية: 1جدول 

 )LW(حى ال وزنال
 )كجم(

 )MLW(الممثلحى ال وزنال
 )0.75كجم(

 )ممثلة( وحدة حيوانية
)MLW/1075( 

300 1,72 682,0 
400 4,89 846,0 
500 7,105 000,1 
600 02,121 147,1 
700 1,136 288,1 

 . لمرجعى والذى بناءاً عليه تم حساب األرقام األخرىا القياسى غامقة على الحيواناألرقام التدل 
   Livestock Unit (LU) وحدة حيوانية

ده�ن  1-ج�رام كج�م 40من الدهن لتر لبن محتواه  3000كجم وتنتج  600بقرة إلنتاج الحليب تزن  فرنسا
 ).De Bonnval,1993(كجم مادة جافة فى اليوم 19وتستهلك 

 1-جرام كجم 36 من الدهن لتر لبن محتواه 4500كجم وتنتج  626يان إلنتاج اللبن تزن زبقرة فري المملكة المتحدة 
 ).MAFF,1981; SAC, 200(دهن 

 
 TLU (Tropical Livestock Unit(وحدة حيوانية فى المناطق االستوائية 

 )2010األغذية والزراعة انظر منظمة (كجم 250بقرة واحدة وزنها الحى 

طبقا لمنظمة ( ممثلالنسب المتبادلة للحيوانات فى وحدة حيوانية فى المناطق الحارة طبقا للوزن الحى ال: 2جدول 
 )2010األغذية والزراعة 

 الوزن الحى 
 )كجم(

 الممثلالوزن الحى 
 )75,0كجم (

وحدة حيوانية فى المناطق 
 )TLU(األستوائية 

150 43 68,0 
200 53 85,0 
250 63 00,1 
300 72 15,1 
350 81 29,1 

 . األرقام األخرى تم حساب على أساسهوالذي  لمرجعيا القياسياألرقام الغامقة على الحيوان تدل 
 
   Forage intake unit (FIU) وحدة العلف المأكول 4-5-1-2

 1-5-4رقم  :ملحوظة
الض�رورى  فإن�ة لم�ن، ةالمتوقع� ةالمأكول�الكمي�ات ولحس�اب  .ةلمأكول�لكمي�ات ابا وحدات الحيوان والحيوانات نبأال ت 

م��ر، والوض��ع الع ات ك��ل م��نلمرغ��وب وت��أثيرا إلنت��اجالمس��توى  للمقارن��ة م��ع المس��توى القياس��ي الحي��وان تهيئ��ة
، ص��حة )، مع��دل الزي��ادة او الفق��د الجف��اف ب أوي��موس��م الحل ف��ي، فاض��ىش��ار أو ععل��ى س��بيل المث��ال (الفس��يولوجى 

 .الحيوان، المواصفات الكيميائية والطبيعية للعلف والظروف البيئية
كج�م ف�ى 500نه�ا م�ادة جاف�ة أق�ل م�ن بق�رة وز عش�ار جاف�ةكجم  500لحم وزنها إلنتاج ال بقرة  تحتاجسوف   :مثال 

متطلبات عل�ف  ضرفتسوف ي حويللتلووببساطة بمساواة هذه الحيوانات على أساس حجم الجسم .بداية موسم الحليب
 .فى فترة الحليب هخذ فى الحسبان المتطلبات الغذائية األعلى بالنسبة للبقرلن يتم األمتساوية و

اس�تخدام الوح�دة القياس�ية ف�ى عن�د و. لم�ادة الجاف�ةنوعي�ة العل�ف عل�ى الم�أكول م�ن اس�وف ت�ؤثر  وعلى نفس النسق، 
اإلشارة إلى الوحدة القياس�ية المعين�ة المس�تخدمة ووص�ف يش�تمل عل�ى األق�ل المعلوم�ات  يتمبحوث منشورة يجب أن 

 :التالية
ة حال�وج�ود رض ف�، الفصيلة، ذك�ر أو أنث�ى ، الحج�م والعم�ر والحال�ة الفس�يولوجية للحيوان�ات ب)النوع والتربية(نوع 

 .  صحية طبيعية
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   ;Scarnecchia  & Kothmann,1982انظر 
Scarnecchia,1985a& 1985b).  

  

 حساب وحدات العلف المأكول : 3جدول 

 حيوان 
 )أمثلة(

 الوزن الحى 
 )كجم(

المأكول من المادة الجافة 
 يوميا

 )*كجم(

 )FIU( ةوحدات العلف المأكول
 )8,8/ ةمادة جافة مأكول(

 14,0 2,1 70 نعجة، حافطة
مع��زة ناض��حة النت��اج الحلي��ب ف��ى 
وس����ط االنت����اج وترض����ع ص����غير 

  .واحد
60 0,2 22,0 

 6-4نعجة فى مرحلة الحلي�ب أول 
 28,0 5,2 70 .أسابيع ترضع صغيرين

بق���رة عم���ر س���نتان النت���اج اللح���م 
ش���هور 4-3ترض���ع عج���ل عم���رة 

وم بع����د ي����/ل����بنكج����م 5وتعط����ى 
  .رضاع العجلإ

300 9,6 78,0 

جافة -عشر فى الثلث الثانى بقرة 
 00,1 8,8   500 .النتاج اللحم -ناضجة  –
 

بق����رة ترض����ع عج����ل، ذات ق����درة 
متوس����طة ف����ى انت����اج الل����بن ف����ى 

ش��هورتعطى 4-3 يمرحل��ة األول��ال
 .يوم/كجم لبن5بعد الرضاعة

 

500 

 

9,9 

 

13,1 

ف���ى حال���ة زي���ادة  ،ةظ���ث���ور، حاف
 .للوزن

1000 3,15 74,1 

 ت�م حس�اب هأساس� عل�ى ذيوال� المرجع�ي القي�اساألرق�ام الغامق�ة الحي�وان تمث�ل ، ) NRC)1984, 1985, 2007طبق�ا ل�ـ 
 .األرقام األخرى ذات العالقة

  Grazing pressure index, revised (GPT) دليل شدة الرعي 6-4
 ) كبجامعة تكساس للتكنولوجيا ، ال( S. Cuiعدلت بواسطة 

 ).A&M  ،Collage Stnجامعة تكساس (  M. Kolhmannو 
 للحساب ، انظر  ةلمزيد من المعلومات والمعادالت األصلي

(Smart et al.(2010); Scarnecchia & Kothmann (1982) . 
 
 

 2-1-5-4رقم  :ملحوظة

مع�دالت الحيوان�ات  لقي�اسحيث أن الوحدة الحيوانية ال تعطينا تقدير لمدى قدرة اسيعاب المادة الجاف�ة المطلوب�ة       

طبقا لوحدات حيوانية، نجد أن وحدة اسيعاب العلف تقترب من هذا التقديرباس�تخدام ن�واحى بديل�ة لمقارن�ة الحيوان�ات 

ك��ال المص��طلحان ف��ى الحص��ول عل��ى المتطلب��ات العلفي��ة القياس��ية ب��ين يس��هما  . ها م��ن العل��فطبق��ا لمس��توى اس��تهالك

 .حيوانات الرعى

العدد الكلى لوحدات العل�ف الم�أكول مض�روبة = المتطلبات  العلفية من المادة الجافة  ،وطبقا لوحدات العلف المأكول

وه�ذا  تبعه وصف باستخدام الشكل القياس�ىجب أن ياستخدام وحدة العلف المأكول فى بحث منشور ي عند.كم  8 ,8× 

 :الشكل يجب أن يحتوى على األقل المعلومات التالية

،الفص�يلة، ) الن�وع والتربي�ة( نوع العلف والصنف المستخدم، مرحلة النمو ، طول النبات وكمية العلف، نوع الحيوان

، مرحل�ة انت�اج الحلي�ب، مرحل�ة فاض�ىعشر ، : ثالعلى سبيل الم(ذكر أو أنثى ، الحجم والعمر والحالة الفسيولوجية 

 .  رض أن الحيوان فى حالة صحية طبيعيةفللحيوانات وب) الجفاف، معدل الوزن أو الفقد
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 :IIملحق 
 هاستخدامابمصطلحات غير موصى 

أن ي�تم تط�وير ه�ذه المص�طلحات وتفس�يراتها ف�ى محاول�ة لوص�ف التكتيك�ات  الض�روري، إن�ه لم�ن عات الرس�ميةفى المجتم
 .الجديدة وإدارة االستراتيجات 

وبفحص�نا للمص�طلحات والتعريف�ات  ش�يءال يض�يف األخ�ربعض�ها لك�ن بعض هذه المصطلحات إلى لغتنا العلمي�ة وتضيف 
لالتص�ال الواض�ح للغ�ة الدولي�ة إضافاتها  أتضح عدم والتييد المصطلحات التالية م تحدتالتى ظهرت خالل عمل هذه اللجنة 

 .لعملنا الفنى
 .المربعات بداخل مذكورهوالهدف من التوصية بعدم استخدامها . وقد تم إدراج هذه المصطلحات مع تعريفاتها ضمن القائمة

 
 مصطلحات ال يوصى باستخدامها

 Available forageالعلف المتاح 
، معبرعن�ه ككمي�ة العل�ف ف�ى مس�احة وح�دة األرض والمتاح�ة إل�ى ه�ذا الج�زء م�ن العل�ف" المت�اح العلف" شير ي 

 للمقارن��ة(ع�ى ارالملالس�تهالك بواس�طة ن�وع مع�ين، الفص�يلة، ذك�ر أو أنث��ى ، الحج�م والعم�ر والحال�ة الفس�يولوجية لحي�وان 
 ).6-3-2، كمية العلف 5-6، العلف المقنن أنظر

 

 
  Available pastureالمتاحة عى االمر

 ).4-3-5مرعى : أنظرأعلى وللمقارنة  في حاتانظر العلف الم( للرعيعلف متاح 

 
  Continuous grazingالرعى المستمر  

م خ�الل ه�مقاطع�ة ل ثإح�دام�ن األرض حي�ث ال ي�تم تقيي�د الحيوان�ات أو معين�ة لوضع الحيوانات على وحدة  أو كيفية طريقة
 )18-7 الرعي، بدء 15-7 دوري، رعى 2-7ى مستمر رع :أنظرللمقارنة ( بالرعييكون مسموح فيه  الذيالوقت 

 
 

  4-6رقم  :ملحوظة
 ،رياضيا

 ) =معدل(دليل شدة الرعى 
 

 to
t ∫معدل إستهالك العلف  dt  

to + (to(كمية العلف 
t ∫عدل نموالعلفم dt    

 
 

t  =لزمنا ، 
مقس�ومة عل�ى تكام�ل مع�دل نم�و ) t  إل�ىto (معين�ة  ي�ةخ�الل فت�رة زمن) ، الم�أكول1-كجم ي�وم(استهالك العلف  تكامل
   .)to(الزمن صفر عندكمية العلف + خالل نفس فترة الزمن ) 1-كجم يوم( العلف

والت�ى تك�ون ). 6-3-2(وكمية يمك�ن قياس�ها مث�ل كمي�ة العل�ف  )3-1-2(عن شىء موجود محدد المعالم  العلف عبارة
م�ا . قيمة ولكن من المستحيل قياسها كمياً بم�ا ه�و مت�اح حالي�اً م�ن المع�ارف والتكنيك�اتومتوقع أن لها متاحة للرعى  

 .هو متاح لحيوان رعى يتأثر بعوامل عديدة معروفة وغير معروفة
قياس�ات كتل�ة أو كمي�ة العل�ف عادت�اً ي�تم أخ�ذها ف�ى االعتب�ار وه�ى له�ا عالق�ة  "العلف المتاح " محاوالت لقياس  وفى

ه�ذا المص�طلح غالب�ا ي�تم اس�تخدامه خط�أ بالنس�بة  أن وه�ذا يقودن�ا إل�ى. باالفتراضات عن ماذا سوف يستهلك الحيوان
 ).5-3-2(لكمية العلف 

أخ�رى ع�ن الظ�روف البيئي�ة ون�وع مع�ين،  معلوماتمع ، ) 3-2قسم ( النباتيء قياسات كتلة العلف ومواصفات الغطا
 . عىارمالفصيلة، العمر والحالة الفسيولوجية لحيوان الرعى، تضيف لفهم سلوك الرعى واتاحة العلف لحيوان ال

 ).4-3-5انظر ملحوظة رقم (عى وليس الى ما يستهلكه الحيوانات امرالوحدة أدارة  منعى إلى نوع معين اتشير مر
 عى عب�ارة ع�ن المك�اناالمرف ،عىاال ترعى المرو عىارمال فيالحيوانات العلف ترعى  و. عىاالمر فيالعلف ينمو 

 . إلى ما إذا كان مرعى معينة متاحة لالستخدام أم ال "ةعى المتاحاالمر "يمكن أن تشير، لذلك وليس العلف

بالراح�ة، االجت�رار  الرع�ي أح�داثي�تم فص�ل  .مس�تمرة بص�فةال ترعى الحيوان�ات وال ي�تم رع�ى أو توري�ق النبات�ات 
ي��تم وض��ع الحيوان��ات بص��فة مس��تمرة خ��الل الوق��ت المس��موح في��ه ب��الرعى ول��ذلك المص��طلح . االجتماعي��ة واألنش��طة

باالض��افة إل��ى أن مع��دالت وض��ع الحيوان��ات يمك��ن أن ). 2-7(وض��ع المس��تمر للحيوان��ات ال الموص��ي ب��ه عب��ارة ع��ن
 . في حالة وضع مستمر) 20-7رعي متغير (يختلف 
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  Controlled grazingالرعى المتحكم فيه  

طريق�ة  ،2-5رع�ي  إدارة أنظ�ر، للمقارن�ة(اصطالح يستخدم بدرجة مختلف�ة لي�دل عل�ى ادارة رع�ي مكث�ف أو رع�ي دوري 
 ).15-7، رعي دوري 4-5ي ع، نظام ر5-5رعي 

 

 
 Flip- flop grazing) متقطع(رعى غير منظم 

 ).1-7،رعى متبادل: للمقارنة (فى تتابع الرعى والراحة المتكررة للعلف باستخدام نوعية من القطاعان 

 
 High-intensity grazingرعى بدرجة عالية التكثيف 

إل�ى  ةعالٮ� رعوي�ة مكثف�ةنظ�ام الرع�ى ال�دورى حمول�ة يوظ�ف ) HILF(رعى بدرجة منخفضة التكرار /أيضا تكثيف عالى
احد أحيانا و( 4-2يوم، و45-30وحدات رعى، فترات رعى بصفة عامة على مدى أسبوعين وغالباً  5-3من  عادتامتوسط، 

 ).Vallentine, 1990(عى دورى ذات استغالل عالى رعى دورى بطىء ورل، مرادف دورات رعى فى السنة) فقط

 
  Holistic resource management (Holistic management)) إدارة كلية(د كلى إدارة مور

 ,Savory(فلسفة والتى غالبا ما تشتمل على استخدام رعى دورى مع معدالت حيوانية عالي�ة نس�بيا  /تشير إلى عملية إدارة
1988.( 

 
 Leader-follower grazingرعى تابع القائد 

احتياج�ات غذائي�ة مختلف�ة للرع�ى ف�ى تت�ابع عل�ى نف�س مس�احة األرض ذات  أو أكثر م�ن الحيوان�ات، عادت�اً  اناستخدام نوع
 ).5-7، أخر -رعى أول: أنظرللمقارنة (

 

م�ا م�تحكم في�ه إأنه  ،ال يوصي به وهو أنه ال يوجد أي درجات من التحكمأو غيره سبب رئيسي في أن هذا المصطلح 
الم�دلول أن الط�رق وال�نظم . لذا، إذا ما تم اعتبار طريقة أو نظام رعي معينة أنه يمكن التحكم في�ه. أو غير متحكم فيه

وهذا بصفة خاصة في حالة استخدام الرعي المتحكم في�ه كم�رادف للرع�ي . األخرى الصحيحة يكون غير متحكم فيها
 .الدوري

طريقة أخ�رى للرع�ي ص�حيحة وعن�د اس�تخدامها بطريق�ة مناس�بة ليس�ت غي�ر م�تحكم فيه�ا  19على  7تم اشتمال قسم 
 .وليست أكثر أو أقل تحكماً من الطرق الرعي المناسبة اآلخرى

التوري�ق وش�دتها، ) تك�رار م�رات(ل�تحكم ف�ي نظ�م الرع�ي الفعل�ي عل�ى ا عل�ى الق�درة  اأيضاً تدل لفظ" يتحكم"وكلمة 
) 2-2-5و  1-2-5( الرع�يإدارة . عن طريق تنظيم الوقت، المع�دل، ويت�ابع رع�ى الحي�وان وحركت�ه درجة االنتخاب

م�تحكم  ،عل�ى س�بيل المث�ال . ف ال�ى غي�ر مكث�فمن األفضل وصفها فى صورة شدة والتى يمكن أن تترواح م�ن مكث�
 .لمدى من االحتماالت بل عرضةواضحة  ليست ذات داللة

، لة الثابت�ةومحالمطبق عبارة عن مستوى أو درجة ومن األفضل صياغته فى صورة طرق وإدارة رعى ال" التحكم" 
للمقارن�ة .(يكون الرعى مس�موح ب�ه عملية السماح لعدد ثابت من الحيوانات على مساحة ثابتة من األرض خالل وقت

 ).20-7و حمولة متغيرة  18-7حمولة ثابتة  ،أنظر

 ).غير متغير(كثابت  هذا المفهوم  من األفضل وصف). 18-7(المصطلح الموصى به عبارة عن حمولة ثابتة 
 .وليس كثابت أو غير ثابت كمضاد) 20-7(كمضاد حمولة متغيرة 

ب�ين " تب�ديل" أن يس�تخدم كواص�ف مث�ل ف�ى فلوب ليس مص�طلح علم�ى عل�ى درج�ة معت�رف به�ا ول�م ي�نجح  –فليب 
 . قطيعان للرعى

-6(كثافة الحمول�ة  أن عالوة على). 4-5(وليس نظام رعى ) 5-5(رعى  ةعبارة عن طريق) 15-7( الدوري رعيال
مواص�فات الغط�اء ، )6-3-2( كمية العلف نإلى األرضية والتى ال تعطينا معلومات ع اتعبارة عن نسبة الحيوان) 2

مفه�وم اإلدارة لتطبي�ق كثاف�ة رع�ى عالي�ة عل�ى مس�احة وص�ف ييجب أن  . أو درجة استخدام العلف) 2-3-2( النباتي
) 3-6(ط رع�ى ض�غ) 2-6(وكثاف�ة رع�ى ) 1-6(صورة معدالت رع�ى  فيفى فترات غير متوالية ) ةولمح(مراعى 

 ).  5-5(رعى  ةوطريق) 2-5(رعى  وإدارة) 5-6-5(، راحة )9-6-5(فترات رعى 

استخدامها كمجرد اسم ألى طريقة رعى اإلدارة الكلية ليست مجرد طريقة فردية لكن عبارة عن فلسفة ويجب اال يتم 
 . معينة

 .كثر مرونةاخر مصطلح مفضل ألنه أ -رعى أول
ق�د يك�ون هن��اك أكث�ر م�ن مجموعت�ان م��ن وض الح�االت ع��ب ف�ييس�مح فق�ط لمجم��وعتين م�ن الحيوان�ات " ت�ابع القائ�د"

 . رعىالحيوانات لفى هذه الحاالت، الطريقة سوف تشير إلى أول، ثانى وأخر  .الحيوانات
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 Low-density grazingرعى ذات كفاءة منخفضة 
 .ى االختيارى للحيوانعلى نسبة عالية من العلف إلى الحيوان والتى بدورها تشجع على الرإدارة الرعى بهدف المحافظة ع

 
 Management intensive grazing (MIG)إدارة رعى مكثف 

 .يوصف إدارة الرعى المكثف كنظام مرادف للرعى الدورى

 
  Palatabilityاالستساغة 

، بالنس�بة خ�ر أو بواس�طة درج�ة التوري�ق لعل�فار حر لعلف معين على اآليسطة حيوان كاختقبول علف بوامدى قدرت 
 األفضلية لعلف ما على أخ�ر يمكن أن تقاس. هذا عبارة عن مصطلح مجازىو. متناول الحيوان فيلعلف آخر عندما يكونان 

المص�طلح ( 2-3-4األفض�لية ، : أنظ�ر ن�ةللمقار(بص�فة عام�ة  كمي�ااالستس�اغة  ف�يت�ؤثر  الت�يالعوام�ل  قي�اسال يمك�ن  بينما
 )2-3-4وملحوظة رقم ) المفضل

 
 Preference-follower grazingرعى تابع مفضل 

 ).5-7أخر رعى،  –المصطلح الموصى به عبارة عن أول (قائد أعلى  -انظر تابع
 

 Rest-rotation grazingمؤجل  – دوريرعى 
س��نوات  5-3، غالب��ا ف��ى ، راح��ة، تأجي��ل ورع��ى موس��م كام��لةامل��نظ��ام رع��ى يس��تخدم توافق��ات مختلف��ة لس��نة ك  
)Vallentine, 1990.( 

 
 Rotational grazing دوريرعى 

 )15-7الحمولة الدورية (إذا استخدم فهو مرادف 

 
 Short duration grazingرعى لفترة قصيرة ٍ

أق�ل (ي�وم  10-3وحدات مراعي، فت�رات الراع�ي  12-5دة نظام الرعي الدوري حمولة عالية الكثافة، قطيع واحد عايوظف 
:  .ة، مس�نللمرع�ي المح" رع�ي دوري"الش�ائع وإلى عديد من فترات الرعي في الس�نة أيض�اً   تان، ودور) يوم15-1شيوعاً 

 ).HIHF) (Vallentine, 1995(، رعي ذات تكرار عالي رعي دوري سريع أو عالي الكثافة

 
 

-6( ، كثاف�ة الحمول�ة)1-6(ص�ورة مع�دل الحمول�ة  ف�يدرجة أفض�ل بوصف أن ييمكن  والذيمفهوم نسبى ذا هيعتبر
 ).5-5( الرعي، وطريقة )2-5( الرعي، إدارة )3-6( الرعي، شدة )2

 Multispecies grazingرعى أنواع متعددة 
 ).15-7رعى مختلط ،  أنظر للمقارنة( الرعى بواسطة نوعين أو أكثر من الحيوانات على نفس وحدة األرض

 مص��طلح ص��في م��ن الحيوان��ات فق��ط ل��ذا  نمتع��دد إل��ى عدي��د، بينم��ا ه��ذه الطريق��ة للرع��ى غالب��ا توظ��ف نوع��اتش��ير 
 ). 10-7 طأنظر رعى مختل( للرعيهذه الطريقة بأكثر دقة " مختلط"

 ).4-5(وليس نظام رعى ) 15-7(بحمولة دورية  الدوري الرعييستحسن أن يعنون 
 ). 5-5(بدرجة واسعة كطريقة رعى ) 15-7( الدوري الرعيتم تقبل 

بطريق�ة غي�ر ) MIG(المكث�ف  الرع�يإدارة تس�تخدم ، بينم�ا ص�ورة نظ�م وط�رق ف�ي الرع�يرة إدايجب أن توص�ف 
مصطلح نسبى وغير واضح إل�ى أى موض�وع يعتبر "مكثف"فمصطلح  .هذه المصطلحات على فلسفةوتدل  صحيحة

 .طبق كلمة مكثفنة تيإلدارمن الناحية ا بعينه

 

ه�ذا يج�ب أن يوص�ف  ). 4-5انظر ملحوظة رقم ( وليس موقع معين) 4-5(مؤجل ليس نظام رعى ال دوريالرعى ال
وق�ت ) 9-6-5( الرع�ي، فت�رة )3-6( الرع�يط ض�غ، )5-5( الرعيصورة طريقة  في الرعيالمفهوم بالنسبة إلدارة 

 ).  4-7( أو رعى مؤجل) 6-6-5( راحة

م . ع��ىاوالحيوان��ات ال ترع��ى  بص��فة مس��تمرة اثن��اء ال��دورة ب��ين المر بالراح��ة، واالجت��رار  الرع��ي أح��داث فص��ل ي��ت
أو أكث�ر م�ن تح�ت األقس�ام  ثالث�ةراع�ى عل�ى أس�اس دورى ب�ين ويتم وض�ع الحيوان�ات ف�ى الم. واألنشطة االجتماعية

-7(ول�ة الدوري�ة مالمص�طلح الموص�ى ب�ه عب�ارة ع�ن الحفل�ذا  يعب�الرلوحدة إدارة الرعى أثناء الوقت المسموح فيه 
15 .( 

عبارة ) 2-6(كثافة الرعي ). 5-5(رعي  ةنها طريقلكو) 4-5(نظام رعي  تليس لدورية الرعي الدوري أو الحمولة ا
-3-2(النباتي  الغطاء، )6-3-2(معلومات عن كمية العلف  باىعن عالقة الحيوان باالرض في وقت معين وال تمدنا 

-5(ة الرع�ي في صورة طريق� يالوصفهذا المصطلح من األفضل وصف  . وخصائص أو درجة استخدام العلف) 2
 ). 6-3-2(وكمية العلف ) 3-6(، شدة الرعي )5-6-5(، راحة )9-6-5(، فترة الرعي )5
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 Standard Livestock Unit (ALU)قياسية الحيوانيه الوحده ال
ك�أس  0.75باس�تخدام ال�ـ . كجم 500قياسية لقياس معدل الرعي في دراسات الرعي عبارة عن ثور يزن الحيوانية الوحدة ال 
حيواني�ة اللوح�دة ا اس�تخراج أن ي�تم ك�أس ب�ين األغن�ام والماش�ية، يمك�ن 0.90داخل أن�واع الحي�وان وال�ـ  الممثللوزن الحي ل
وحدات حيوانية قياسية للمراع�ي الت�ي يمك�ن رعيه�ا بالم�اعز  يمكن أن يتم حساب .قياسية لحيوانات ذات أوزان حية مختلفةال

 ).Minson and Whiteman, 1989(باستخدام عوامل التحويل لألغنام    

 
 Top and bottom grazingرعى أعلى وأسفل ٍ

 ).5-7(رعي أول وأخر  هوالمصطلح المفضل و ،أعاله المذكورانظر رعي تابع 
 

 معلومات مساعدة
 .الموجودة على النسخة االلكترونية عن هذه الورقة النسخةفي  مساعدةإضافية معلومات يمكن أن توجد 

 .باللغة الصينيةالورقة  ةترجم :S1ملحق 
 .باللغة األسبانية الورقة ترجمة :S2ملحق 
 .باللغة الفرنسيةالورقة ترجمة  :S3ملحق 
 .باللغة اليابانيةالورقة ترجمة  :S4ملحق 

 :من فضلك الحظ ما يلي
Wiley- Blackwell بواسطة المؤلفون تقديمهامسئولون عن المحتوى أو الدوال أو أي مواد مساعدة تم  غير. 

 .يجب أن يتم توجيهها إلى المؤلف المسئول عن الورقة) الغائبة المعلومات عدا(أي استفسارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن تص�حح االختالف�ات المعرف�ة ف�ي الم�أكول ب�ين  (Minson and whiteman)الطريقة المقترحة بواس�طة تحاول 
، رياض�ياً . نية قياسيةوحدة حيوابال يوصي  ،وسيلة للتصحيحلوجود  هناك حاجةيكون  بينما. الماعز/ االبقار واالغنام

عالوة على أنها لم تنجح لبناء حل مقبول الزدواج . ي الخطأ في الحسابات المطلوبةنجد أنها معقدة وعرضه للوقوع ف
لعم�ل تحوي�ل ألول هج�ين " يحج�م نعج�ه قياس�"وبدون تحدي�د . كل من االغنام والماعز مع البقر طبقاً ألوزانها الحية

 .نوعي، سوف تختلف النتائج من مستخدم إلى أخر
ب�ين بق�رة وزنه�ا  Minson and whiteman ) 1989(أوصي به بواس�طة  يلذاالتحويل للهجين النوعي  اتضح أن

 .كجم مجازي50كجم ونعجة وزنها  500الحي 
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 Index of terms)(فهرس معجم المصطلحات  

 
 

 Term لحمصط         المرجع كود
 Accumulation تراكم 3-1-2
 Aftermath )كرسي( علف ينمو بعد الحصاد 2-3-6-1
 Agroforesty نظام مشترك للزراعة و الغابات 1-1-2-1
نظام رعوي مشترك لمحاصيل العلف و  1-1-2-1

 الغابات
Agro-silvo-pastoralism   

 Alternate stocking حمولة حيوانية متبادلة 7-1
 Animal unit وحدة حيوانية 4-5-1-1
    Animal unit day كمية العلف المستهلك لوحدة حيوانية 4-5-2
 Annual pasture/ grassland أرض عشبية مفتوحة/ةعي حولياأرض مر 1-1-3-1
 Anti-herbivory مضادات آكالت العشب 4-3-1
 Anti-quality مضادات النوعية أو الجودة 4-6-1-4
 Ash رماد 4-1-1
 Biomass كتلة حيوية 2-3-5
 Bite weight )حنك( قطمةوزن  4-4-1
 Biting rate معدل القطم 4-4-2
 Botanical composition تركيب الكساء النباتي 2-3-3
 Browse (n.) )رعى( قضم 2-1-3-1
 Browse (v.) )يرعى( يقضم أو يقطف 3-2-1-1
عشب  كتلة من/عديدة فروعأنجيليات ذات  2-2-2-1

 نامى
Bunch grass/tussock 
grass 

 Camp )معسكر(كامب  5-3-1
 Campos كامبوس 1-1-4-2-1
 Canopy الكساء الخضري للنباتات 2-3-2
 Canopy architecture هيكل الكساء الخضري للنباتات 2-3-2-1
 Canopy cover غطاء الكساء الخضري للنباتات 2-3-2-2
 Canopy density ري للنباتاتالخضكثافة الكساء  2-3-2-3
 Canopy height الكساء الخضري للنباتات ارتفاع 2-3-2-4
 Carrying capacity حمولة المرعي أو الطاقة الرعوية 6-1-1
 Cerrado أو سافانا  وسيراد 1-1-4-2-2
 Conservation حفظ 3-3-1
 Continuous stocking )حيوانية مستمرةحمولة (رعي مستمر 7-2
 Creep stocking )حمولة حيوانية زاحفة(رعي زاحف  7-3
 Creeping grass نجيل زاحف 2-2-2-2
 Crop محصول 2-1-1
 Cropland أرض المحاصيل 1-1-1
 Crude protein بروتين خام 4-1-2
مراعي عشبية /عي منزرعةاأرض مر 1-1-3-2

 مفتوحة
Cultivated 
pastureland/grassland 

 Decomposition (n.) تحلل 3-1-4
 Deferment تأجيل 5-6-1
 Deferred stocking )حمولة حيوانية مؤجلة(رعي مؤجل  7-4
 Defoliation قتوري 3-2-1
 Desert land أرض صحراوية 1-1-4-1
 Digestibility نسبة الهضم 4-1-3
 Digestible energy الطاقة المهضومة 4-1-4-2
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 Dry-matter intake المأكول من المادة الجافة 4-2-1
 Energy طاقة 4-1-4
 Ensiling يسيلج 3-3-1-4-1
 Extensive grazing مراعي لل ةبدائيإدارة  5-2-1

management 
 Fibre (Fiber) ألياف 4-1-5
 Field حقل 5-3-2
 First-last stocking الرعيآخر  –أول  7-5
 Flora )الفلورا(الحياة النباتية  2-1-2
 Fodder لفع 3-3-1-1
 Forage (n.) الماشية علف 2-1-3
 Forage (v.) يتغذي  3-2-1-2
 Forage allowance كمية العلف المسموح بها 6-5
 Forage crop الماشية محصول علف 2-1-1-1
 Forage intake العلف المأكول 4-2
 Forage intake unit وحدة العلف المأكول 4-5-1-2
 Forage mass كتلة العلف 2-3-6
 Forage selection العلف)  اختيار( انتخاب 4-3
 Forb فورب 2-2-1
 Forestland أرض غابات 1-1-2
 Forward creep stocking األمام إلىرعى زاحف  7-6
 Frontal stocking رعي أمامى 7-7
 Fruit )فواكة( ثمار 2-1-3-3-1
 Grass نجيل 2-2-2
 Grass land مناطق عشبية مفتوحة 1-1-3
 Grass-like شبيهة النجيل 2-2-3
 Grazable forest land أرض غابات يمكن رعيها 1-1-2-2
 Graze يرعي 3-2-1-3
 Grazing event الرعي) وقت(حدث  4-4-3
 Grazing land عياأرض المر 1-1
 Grazing land عياإدارة أرض المر 5-1

management 
 Grazing management عياإدارة المر 5-2
 Grazing management unit عياوحدة إدارة المر 5-3
 Grazing pressure شدة الرعي 6-3
 Grazing pressure index دليل شدة الرعي 6-4
 Grazing station محطة الرعي 5-6-2
 Grazing system م الرعيانظ 5-4
 Grazing time وقت الرعي 4-4-4
 Gross energy الطاقة الكلية 4-1-4-1
 Growth نمو 3-1-1
 Harvest حصاد 3-2-2
 Hay دريس 3-3-1-2
 Haylage )الجياله(دريس به نسبة رطوبة عالية  3-3-1-3
 Herbaceous عشبي 2-2-4
 Herbage )كآلء( أعشاب 2-1-3-2
 Ingestive behaviour السلوك الهضمي 4-4
 Intensive early stocking مبكر رعي مكثف 7-8
 Intensive grazing رة الرعي المكثفأدا 5-2-2

management 
 Intermittent stocking ارعى متقطع 9-7
 Leaf area index دليل مساحة الورقة 2-3-4
 Legume بقول 2-2-5
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مؤقتة تتكامل في  ةأرض مراعى منزرع 1-1-3-4-1
 دوره زراعية

Ley 

الجزء المتروك من العلف المحشوش  2-3-7
 باألرض

Litter  

 Lianos متسلقات خشبية 1-1-4-2-3
 Marshland أراضي مستنقعات 1-1-4-3
 Mast ثمار لوزية 2-1-3-3
 Meadow رجم 1-1-3-6-1
 Metabolizable energy الطاقة القابلة للتمثيل 4-1-4-3

(ME) 
 Mixed stocking )قطعان مختلطة(رعي مختلط  7-10
 Mob stocking )عشوائى( رعي غير منظم 7-11
 Native or natural أراضى مراعي محلية أو طبيعية 1-1-4-2

grassland 
أراضى مراعي منزرعة بأنواع علف  1-1-3-5

 توجد بصوره طبيعية في بيئات أخرى
Natural 
pastureland/grassland 

 Net energy ( NE) الطاقة الصافية 4-1-4-4
 Net energy for gain )تراكم منتج(الطاقة الصافية للكسب  4-1-4-4-2

(product deposition) 
 Net energy for lactation الطاقة الصافية للحليب 4-1-4-4-3
 Net energy for الصافية الطاقة الحافظة 4-1-4-4-1

maintenance 
 Nomadic systems )بدو(نظم رحالة  5-4-1
 Non-selective stocking )عشوائي(رعي غير إختيارى  7-12
 Nutritive value القيمة الغذائية 4-1-6-2
كمية العلف المستهلك بواسطة حيوان على  4-2-2

 أساس المادة العضوية
Organic-matter intake 

 Paddock مسوج 5-3-3
 Pampa البامبا 1-1-4-2-4
 Pasture مراعي منزرعة 5-3-4
 Pastureland أراضي مراعي منزرعة 1-1-3
 Period of occupation الاألشغ) وقت(فترة  5-6-3
 Period of stay )البقاء(فترة المكث  5-6-4
 Permanent أراضي مراعي منزرعة مستديمة 1-1-3-3

pastureland/grassland  
 Pod قرن 2-1-3-3-2
 Prairie براري أو مناطق الحشائش 1-1-4-2-5
 Preference التفضيل 4-3-2
 Put-and-take stocking رعي وضع وأخذ 7-13
  Quality النوعية 4-1-6
 Rangeland أراضي المراعي 1-1-4
 Ration stocking رعي المقننال 7-14
 Relative forage quality العلف النسبية) جودة(نوعية  4-1-7-1

(RFQ) 
 Relative feed value القيمة الغذائية النسبية 4-1-6-3

(RFV) 
 Residue متبقي 2-3-6-2
 Rest .)ف(يريح .) أ( راحة 5-6-5
 Rest period الراحة) وقت(فترة  5-6-6
 Rotational stocking رعي دوري 7-15
 Sahelian steppe سهوب ساحلية 1-1-4-2-6
 Savanna سافانا 1-1-4-2-7
 Seasonal stocking رعي موسمي 7-16
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 Sedentary systems نظم مستقرة 5-4-4
 Seed بذور 2-1-3-3-3
علف شبة  بأنواعأراضي مراعى منزرعة  1-1-3-6

 طبيعية
Semi-natural 
pastureland/grassland 

 Semi- sedentary systems نظم شبة مستقرة 5-4-2
 Senescence التحول نتيجة التقدم في العمر 3-1-3
 Sequence (sequential) امتتابعرعي  7-17

stocking/ 
 Set stocking رعي وضعي 7-18
 Shrub شجيرة، جنبه 2-2-6
 Shrub land أرض شجيرات 1-1-4-4
 Silage سيالج 3-3-1-4
 Silo )سايلو(صومعة  3-3-4-2
أرض تستخدم لمنتجات الغابات واإلنتاج  1-1-2-1

 الحيواني
Silvo-pastoralism 

 Spell يريح 5-6-7
 Steppe سهوب أو بادية 1-1-4-2-8
 Stocking cycle رعي) دورة(دائرة  5-6-8
 Stocking density )الرعوية(الكثافة الحيوانية  6-2
 Stocking method طريقة الحمولة 5-5
 Stocking rate معدل الحمولة 6-1
 Stocking period فترة رعي 5-6-9
 Stocking season الرعي) موسم(فصل  5-6-10
 Stockpiled forage تأخير الرعي 3-3-1-5
 Strip stocking رعي في أشرطة 7-19
 Stubble )الجذامة(الكرسي  2-3-6-3
 Sward مرج 2-3-1
 Temporary مؤقتة ةمنزرعأراضي مراعى  1-1-3-4

pastureland/grassland 
 Total digestible nutrients المركبات الكلية المهضومة 4-1-7

(TDN) 
 Transhumance systems نظم رعي دائرية 5-4-3
 Tree شجرة 2-2-7
 Tundra التندرا 1-1-4-5
 Un-grazed امرعيغير  3-2-3
 Utilized Metabolizable الطاقة المستخدمة القابلة للتمثيل 4-1-4-3

Energy (UME) 
 Variable stocking حمولة متغيرة 7-20
 Vegetation كساء نباتي 2-1
 Veld )مرج عشبى(واحة  1-1-4-2-9
 Voluntary intake اإراديالمأكول  4-2-3
 Woodland أراضي غابات إلنتاج األخشاب 1-1-2-3
 
 


