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ملخص:

تناولت هذه الورقة كل المشاكل والمعوقات اﻵنية في المراعي الطبيعية والمسارات والنزل ،حيثتم

استعراض أنشطة اﻹدارة واﻻستخدامات الحالية لﻸراضي بوﻻية القضارف،ومن ثم أهمية المراعي
الطبيعية ودورها بالنسبة للثروة الحيوانيةوتوزيعها في المناطق الشمالية والجنوبية وحجمها مقارنة

باﻷراضي الزراعية بالوﻻية ،وكذلك التحديات التي تواجهها مثلممارسة الزراعة المطرية ،تحوﻻت خط

المرعى والعمليات المكثفة في التنقيب عن الذهب وأثرها ونواتجها،هذا فضﻼ عن التدهور الطبيعي الناتج
عن التغيرات المناخية في مناطق واسعة منها.

ومن جانب آخر تم استعراض تدخﻼت اﻹدارة لتصحيح اﻷوضاع ،والمعوقات التي تحاك بمسارات الثروة

الحيوانية وأشكال التعديات ونتائجها والسياسات الحاليةومقترحات الحلول.
مقدمة:

يوجد معظم المساحات الرعوية الطبيعية بوﻻية القضارف في منطقة البطانة شمال خط المرعى )(14.45

في مساحة تقدر بحوالي  4.2مليون فدان ،بينما ﻻ تزيد مجمل اﻻراضى الرعوية في وسط وجنوب الوﻻية
عن  500ألف فدان ،وتشمل أراضي )الكرب والعزاز والوديان والسهول الجبلية( ،ونسبة للطبوغرافية

القاسية في هذه المناطق فقد قلل ذلك من استغﻼل طاقتها الرعوية بالصورة المثلى ،حيث ﻻ تستطيع
الحيوانات الوصول الى أطرافها المختلفة.

في اﻵونة اﻷخيرة ازدادتمن حدة التدهوروالتعديات عليها بسبب توغل الزراعة المطريةوعمليات

التنقيب عن الذهب والتغيرات المناخية مما أدى الى ارتفاع الحمولة الرعوية بعد تمركز الحيوانات في
مناطق محددة ،علما ً بأنها تأتي من سبعة وﻻيات مختلفة باعتبارها المخرف الوحيد في منطقة شرق ووسط
السودان ،كما أن ضئالة اﻷراضي الرعوية بالمصايف في المناطق الوسطى والجنوبية مقارنة باﻷراضي

الزراعية)(%6.3تلعب دورا ً كبيرا ً في بعض المضايقات التي تعاني منها الرعاة وحيواناتهم ،حيث يمكثون

فيها لمدة  9أشهر دون أن يجدوا ما يكفيهم من الكﻸ ،وهذا يضطرهم الى الدخوﻻلىالمناطق الممنوعة مثل

حظيرة الدندر واﻷراضي اﻹثيوبية والمشاريع الزراعية ،علما ً بأن سياسات الحظيرة تمثل هاجس كبير
بالنسبة للرعاة حيث تأخذ منهم  %50من )المراح( حال التعدي علي الحظيرة.

أهداف أنشطة اﻹدارة:

 -1صيانة المراعي الطبيعيةباﻻستزراع ونثر اﻷشجار الرعوية في المناطق المتدهورة.
 -2مكافحة الحشائشالغازية.

 -3حمايتها من تغول الزراعة المطرية عليها ومن الحرائق ومن التعديات اﻷخرى.
 -4تعزيز نمو النباتات الرعوية وذلك بتنفيذ برامج حصاد المياه.
 -5إعادة الغطاء النباتي بﺈنشاء المسورات والمحميات.
 -6تعظيم اﻻستفادة من المخلفات الزراعية وذلك.
 -7توفير مياه الشرب.

 -8تسهيل مرور الحيوانات عبر المناطق الزراعية وذلك بفتح وتخريط وتأطير المسارات.
 -9تحقيق راحة الحيوان بﺈنشاء النزل لتقديم الخدمات الﻼزمة.

 -10جمع المعلومات اﻷساسية.

اﻻستخدامات الحالية ﻷراضي الوﻻية:

 -1المشاريع الزراعية المطرية  8..............................................مليون فدان

 -2مشروع الرهد الزراعي )مروي( 328.........................................ألف فدان

 -3المراعي الطبيعية  ..4,2.......................................................مليون فدان
 -4الغابات )اتحادية ،وﻻئية( 3,4..................................................مليون فدان
 -5البساتين والجنائن 400...........................................................ألف فدان
 -6أراضي الكرب والسهول الجبلية  500.........................................ألف فدان
 -7أخرى 77.......................................................................ألف فدان

بﺟملــــــــة
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أهمية المراعي الطبيعية:

تكمن أهمية المراعي الطبيعية في النقاط التالية:

• تعتبر مصدر رئيس لغذاء الثروة الحيوانية.

• تعمل على صيانة التربة ،من حيث الخصوبة ومعادلة درجة الحموضة ).(Ph
• تثبيت التربة من اﻻنجراف ووقف الزحف الصحراوي.
• الحفاظ على المنظومة البيئية والحياة البرية.
• السياحة والصيد واﻻستجمام.

• اﻻستعماﻻت الطبية والصناعية) ،النباتات الطبية والعطرية(

اﻷراضي الرعوية بوﻻية القضارف:

أ -المراعي الشمالية )البطانة(:

عبارة عن مساحات واسعة ومنبسطة تقع في أقصى شمال الوﻻية في سهل البطانة ابتداءا ً من خط العرض

 14.45وتبلغ حوالي  4.2مليون فدان ،وتتراوح كمية اﻷمطار فيها ما بين  200ملم –  350ملم/سنة،
تحتوي على أجود أنواع النباتات الرعوية المستساغة ،وهي تخلو من اﻷمراض ونواقلها مثل )ذبابة السريتة

والقراد( .كما أن طبيعة تربتها الخفيفة ﻻ تؤثر على الحيوانات بالوحل وخلع اﻷظافر.

تستقبل سنويا ً في موسم الخريف أعداد هائلة من مختلف الحيوانات والتي تأتي من سبعة وﻻيات مجاورة

هي )كسﻼ ،البحر اﻷحمر ،نهر النيل ،الخرطوم ،الجزيرة ،سنار والنيل اﻷزرق( ،هذاباﻹضافة الى حيوانات

وﻻية القضارف ،حيث ترتفع أعدادها الى أكثر من  20مليون رأس.
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رسم بياني يوضح حجم الممارسات بالمرعى الطبيعي في البطانة )المخارف(

الرسم يوضح اﻵتي:

 أن اﻷراضي الصالحة للرعي تعادل حوالي ثلث مساحة البطانة كمراعي طبيعية متخصصة.
 بدأت عمليات التنقيب في المرعي الطبيعي بالبطانة حديثا ً في عام 2010م بمنطقة ود بشارة ،ولكنها
وجدت رواجا ً كبيرا ً وسط المجتمع )داخل وخارج البطانة( نسبة للعائدالمجزي مما أدى الى التدهور

السريع في اﻵونة اﻷخيرة.

 التنقيب اﻷهلي أدى الى تغيير حرفة الرعي وسط أهالي البطانة ،حيث كانوا يعتبرون المدافعين
اﻷوائل عن المرعى الطبيعي بالمنطقة.

 نسبة التعدي على المرعى في البطانة تساوي  ،%45.2ما يقرب الى نصف المساحة الكلية لﻸرض.
 زيادة التنافس على الموارد المائية المحدودة بالبطانة )حفائر وسدود( بفعل تزايد الوجود البشري.
 هذه التعديات في زيادة مستمرة وذلك بدخول منقبين جدد يوما ً بعد يوم.


وكلما زادت نسبة التنقيب تقل نسبة المساحة المزروعة.

مناطق التنقيب في البطانة:
الرقم

المنطقة

2

البرص

1
3
4
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6
7
8

اتﺟاه المناطق

الخياري

الوسطى
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ود بشارة

شمالية غربية

جاد ﷲ
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شاور

شمالية شرقية

الدهمانية

الوسطى

10

أبو جراد الوراني

الجنوبية

12

الهماييب

الوسطى

9

11
13

التكون

القرون

ايد الوحش

الجنوبية

الوسطى
الشمالية

الجدول يوضح تركيز عمليات التنقيب في المناطق الوسطى والجنوبية كما هو الحال في الزراعة ،وهي

المناطق التي تحتوي على أفضل النباتات الرعوية )الشرا ،القو ،الدمبﻼب ،التبر ،الحنتوت ،التفة ،التربة(،

وتعتبراﻷوفر حظا ً من معدﻻت اﻷمطار الكافية لنمو النباتات الرعوية في البطانة )350 – 200ملم(.
ب -المراعي الﺟنوبية:

ﻻ تزيد مجمل اﻻراضى الرعوية في وسط وجنوب الوﻻية عن  500ألف فدان ،وتشمل أراضي )الكرب

والعزاز والوديان والسهول الجبلية( ،ونسبة لطبوغرافيتها القاسيةﻻ يتم استغﻼل طاقتها الرعوية بالصورة

المثلى ،حيث ﻻ تستطيع الحيوانات الوصول الى أطرافها المختلفة ،كما أنأكثر من  %15من مراعي الكرب
ستغمر بالمياه بعد إنشاء سدي أعالي نهري عطبرة وسيتيت.

اﻻراضي الزراعية

المرعى الجنوبي
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الرسم يوضح ضئالة اﻷراضي الرعوية بالمصايف في المناطق الجنوبية مقارنة باﻷراضي الزراعية حيث

تعادل فقط  %6.3منها ،وبالرغم من انها ﻻ تفي بحاجة الحيوانات إﻻ أنها تمكث فيها لمدة  9أشهر ،وهذا

يوضح أسباب تعدي الحيوان على المشاريع الزراعية ودخوله الى حظيرة الدندر واﻷراضي اﻹثيوبية.
خط المرعى:

يعتبر الخط  14,45وهو الحد الفاصل بين اﻷراضي الزراعية والرعوية بالوﻻية ،وهو يمتد لمسافة 171

كلم )شرق – غرب( ،مرورا ً بـمناطق )البويضاء  -شمال العديدات – جبل الغر( ،وسابقا ً كان يمر بالخط
14,37قبل إن يتم تعديله الى الخط الحالي .14.45

أما خط )سندفور( فهو أول حد كان يفصل بين أراضي المرعى والزراعة ،وكان يمر شمال خط السكة
الحديد.
تبلغ المساحة المستقطعة من ارض المرعى الشمالي بفعل تعديل الخط من  14.37الى  14.45حوالي

651.429فدان ،علما ً بأن هذه المنطقة معروفة بقلة قدرتها اﻹنتاجية للحبوب بسبب تذبذب معدﻻت اﻷمطار

فيها ،فهي ﻻ تصلح اﻻﻹنتاجالمراعي الطبيعية.
تأثير التعديات على المراعي الطبيعية:

 -1تأثيرات التنقيب:

أ -إزالة الغطاء النباتي:

 -قطع اﻷشجار لحطب الوقود وبناء المعسكرات.

 -حرق الحشائش والشجيرات لنظافة اﻷرض لفتح آبار الذهب.

 -جمع وحرق الحشائش داخل الحفر ﻹظهار عرق الذهب أثناء التعدين.

 -انتشار المواد البترولية والكيميائية )مادة السيانيد ،والزئبق( في المرعى.

ب -زيادة الوجود البشري في المرعى )سرقات ،نزاعات ،تنافس على الموارد المائية المحدودة(.

ج -قلب التربة فوق بذور النباتات الرعوية السطحية.
د -إحداث حفر عميقة )غرق الرعاة وحيواناتهم(.

ه -اختﻼل التنوع الحيوي في المنطقة )الحياة البرية ،التركيبة النباتية(.
ن -جعل مساحة المراعي المتاحة متناقصة.

 -2تأثيرات الحرث والزراعة:

أ -حجز مساحات واسعة من أرض المرعى بالبطانة بواسطة سكان المنطقة تقدر بمليون فدان.

ب -تفكك قوام التربة باستعمال الدسك العريض في أراضى المرعى الخفيفة حيث تؤدي الى اثارة الغبار

تطاير الطبقات الخفيفة بالرياح واﻷعاصير ،كما تساعد على فقد كميات كبيرة من مياه اﻷمطار وذلك

بزيادة الجريانالسطحي والذي بدوره يؤدي الى حدوث اﻻنجرافات والخيران.

ج -تغيير التركيبة النباتية بظهور نباتات جديدة غير مستساغة نتيجة لعمليات قلب التربة بفعل التنقيب
فوقبذور النباتات اﻷصلية الموجودة في الموقع ،كما أن بعض النباتات الغازية مثل )الرامتوك،

والعشر(وجدت ضالتها في اﻷراضي المحروثة باعتبارها مهد جيد لنموها.
أشكال التدهور في المرعى:

• انتشار النباتات غير المستساغة في المرعى مثل :الجبين ،النال ،أم جﻼجل ،أبو عفين ،أم قلوط،
المحريب.
• انتشار النباتات الغازية للمرعى مثل :الرامتوك ،كاسيا ،العشر.
• اختفاء العناصر الرعوية الجيدة.

• زيادة ملوحة التربة بزيادة الجريان السطحي وتبخر مياه اﻷمطار.
• التعرية والتصحر.

خﻼصة نتائج التعديات والتدهور في المراعى الطبيعية بالبطانة

• زيادة الحمولة الرعوية الى حوالي  4.6وحدة حيوانية/فدان.
• تناقص مساحة اﻷراضي الرعوية بفعل الممارسات السالبة.

• تصحر مساحات كبيرة من المرعى نتيجة للتغيرات المناخية.
• انحسار الحياة البرية

• قلة المخزون البذري في التربة نتيجة للحرائق المتكررة وقلب اﻷرض.
• فقد كميات كبيرة من مياه اﻷمطار نتيجة لزيادة الجريان السطحي
• تدهور خواص التربة وتدني خصوبتها.

• استفحال مشكلة الرعي الجائر نتيجة لعدم توفر الغطاء النباتي وقلة إنتاجيته.
• نقص وتدني إنتاجية الوحدة الحيوانية.

• زيادة الطلب على الموارد العلفية اﻷخرى.

الوضع الراهن في المسارات:

الرقم اﻻسم

الطول)كلم( العرض)م(

1

الدرب اﻷسود 145

300

4
5

السكة حديد
كركورة

66
290

150
150

الخياري

100

2
3

سمسم
أم ترمبي

6
7

8

المقطع
شعلية

الﺟملة

290
230
244
290
1655

150
150
150
150
150

1350

المساحة)فدان(

النزل

مصادرالمياه

10357
8214

5
5

4
4

3
5

2
5

10357
2357
10357
8714
10357
3571

64.284

أنواع التعديات على المسارات:
• الزراعة اﻵلية.
• إنشاء الطرق.

• الجنائن والسواقي.

• بناء معسكرات المشاريع الزراعية.

• الحفائر الخاصة بالمشاريع الزراعية.

• إنشاءات الشركات البترولية والتجارية.
• أخاديد نقاط العبور.
• تروس المزارعين.

• خلع البواكم والمعالم.

• تغيير خط سير المسار.

نسبة التعدي الكلي على المسارات بالطرق )معبدة ،ردميات(:

3

2
5
2

30

3
2
8
3

31

ﺟملة أطوال
المسارات)كلم(
1655

جملة أطوال الطرق
علىالمسارات)ﻛلﻢ(
332

نسبة التعدي
%20

الجدول يوضح اﻵتي:

 إنشاء الطرق المعبدة والردميات بالوﻻية لربط مناطق اﻹنتاج باﻷسواق يجري خصما ً على بعض
المسارات ،حيث يتم تنفيذها دون الرجوع الى وزارة الثروة الحيوانية كجهة اختصاص.

 المسارات الغربية ) (8 ،3 ،1لم تتأثر بﺈنشاء الطرق الى اﻵن ،بينما يتركز التعدي على المسارات
الوسطى والشرقية ).(7 ،6 ،5 ،4 ،2

 المسارات الغربية ) (8 ،3 ،1تسلكها حيوانات وافدة بأعداد كبيرة من وﻻيات الجزيرة ،سنار
والنيل اﻻزق ،وإذا ما تم إنشاء الطرق عليها فان ذلك يحول دون رجوعها الى وﻻياتها بعد الخروج

من البطانة.

نسب التعديات اﻷخرى على المسارات:
الزراعةاﻵلية

الﺟنائن
والسواقي

الشركاتوالمؤسسات
والسكن

كﻼلمسارات

 5ﻣسارات

 6ﻣسارات

%80

%5

%3

خلع البواكم

تغيير خط
السير

تروس
وأخاديد

معظم المسارات

 3ﻣواﻗﻊ

 20ﻣوﻗﻊ

%50

نتائج التعدي على المسارات والنزل:

 -اﻻحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

 تصحر المسارات بسبب الحمولة الزائدة ورش المبيدات. -موت الحيوانات بالحوادث المرورية.

 تلف المحاصيل الزراعية بسبب دخول الحيوانات عند المناطق المقفولة. -إبادة أشجار المسارات بالقطع الجائر.

%5

%15

نزل المسارات:

الى اﻵن تمثلغاباتالوﻻية بأنواعهاالمختلفة)اتحادية ،وﻻئية ،شعبية ،احزمة شجرية(النزل الطبيعية لراحة
الرعاة وحيواناتهم بعد قطع مسافات طويلة من المخارف شماﻻً الى المصايف جنوباً ،وتوجد بها عدد من

الحفائر بسعات كبيرة تصل لحوالي ) (30ألف متر مكعب ،وهي تفي بحاجة الحيوان من الماء في فترة
الهجرة ،ويتم فيها تقديم الخدمات البيطريةواﻹرشادية،وتعتبر أشجارالطلح ،السنط ،الهجليج ،الهشاب ،الكتر،

اللعوت ،السدر من أهماﻷشجار السائدة فيها ،ولكن في كثير من المناطق تكون هذه الغابات مع افتقارها
للنباتات الرعوية المستساغة بعيدة عن بعضها البعض وتكون بمساحات صغيرة ﻻ تسع ﻷعداد الحيوانات

كما هو الحال في اﻷحزمة الشجرية حيث تنعدم فيها النباتات الرعوية تماما ً بفعل زيادة الحمولة الرعوية مما
يعرض اﻷشجار الى عمليات العقر من قبل الرعاة لتوفير الغذاء لحيواناتهم.

وبما أن معظم الحيوانات )ضأن ،ماعز( ﻻ تستطيعالسير المتواصل ﻷكثر  20كلم/يوم ،لذا يتحتم على
صناع القرار العمل على تخصيص نزلوسط المشاريع الزراعية بعد كل  20الى  25كيلومتر من المنزلة
والتي تليها بمساحة  2000فدان للمنزلة الواحدة.

الخدمات التي تقدم للرعاة في نزل المسارات:
 -توفير المياه.

 توفير الخدمات البيطرية. برامج اﻹرشاد الرعوي. -اﻻستزراع .

معوقات تنفيذ حماية المراعي الطبيعية والمسارات:

 -1عدم تبعية قوانين المسارات ومنع الزراعة شمال خط المرعى لوزارة الثروة الحيوانية.
 -2عدم وجود قانون لحماية المراعي الطبيعية.

 -3عدم تسجيل المراعي الطبيعية والمسارات والنزل كما هو الحال في الغابات.

 -4عدم وجود مراعي طبيعية بالمناطق الجنوبية ،حيث يضطر الرعاة بالدخول الى الجارة إثيوبيا طلبا ً للكﻸ.
 -5عدم تطبيق القرار 641والقاضي بتوفير مرعى في المنطقة الجنوبية للوﻻية.
 -6عدم وجود خارطة ﻻستخدامات اﻷراضي بالوﻻية.

 -7عدم وجود قانون لترشيد استخدام مبيدات الحشائش بالوﻻية.
 -8قلة وسائل الحركة ومعدات العمل.

تدخﻼت ادارة تنمية وحماية المراعي:

 -1صيانة المناطق المتدهور في المرعى الطبيعي بعمليات جمع واستزراع بذور النباتات الرعوية
المختلفة مثل السحا ،الصفاري ،التبر ،الحنتوت ،ابواصابع والضريسة.
 -2حماية المراعي الطبيعية وذلك بفتح خطوط النار.
 -3إعادة الغطاء النباتي والشجري بعمل المسورات والمحميات الرعوية.
 -4توفير اﻷعﻼف عبر برنامج حزم مخلفات المحاصيل الزراعية.
 -5تسهيل مرور الحيوانات عبر المشاريع الزراعية بفتح المسارات والنزل.
 -6توفير مياه الشرب عبر الجهات ذات الصلة )حفائر النهضة الزراعي ،حفائر وسدود البنك اﻻسﻼمي
جدة(.
 -7إنتاج وزراعة شتول اﻷشجار الرعوية حول حفر التنقيب عن الذهب.
 -8إكثار بذور النباتات الرعوية.
 -9إجراءالتجارب والدراسات والمسوحات الرعوية.
 -10إنشاء الخارطة اﻻلكترونية بعد تأطير المسارات والنزل بجهاز ال  GPSوكل مكونات المراعي
الطبيعية.
 -11عمل المعشبة وتصنيف النباتات الرعوية والسامة والغازية.

السياسات الحالية:

تتلخص السياسات الحالية لحماية المراعى الطبيعي والمسارات والنزل في اﻵتي:
 -1وقف التعديات على المسارات والنزل والحفائر.

 -2قانون فتح وحماية المسارات لسنة 1998م والذي ينص على فتح وتاهيل وحماية المسارات بالوﻻية
 -3قانون منع الزراعة شمال خط المرعى ) (14.45لسنة 2012م والذي ينص على منع ممارسة
الزراعة داخل المرعى الطبيعي عدا مناطق محددة في )البلدات والوديان(.

 -4حزماﻷعﻼف بالمشاركة مع المزارعين بنسبة .%50

 -5تطبيق التقانات الحديثة لتعمير المراعي الطبيعية مثل تقانات حصاد المياه واستخدامات الناثرات
والطائرات.

 -6التنسيق مع المجتمعات الرعوية في إدارة المراعي الطبيعية.

 -7مشاركة الجهات ذات الصلة لتنمية وحماية المراعي )اﻻيفاد ،الهشاشة ومشروع اﻷحواض المائية(.
 -8رصد اﻷمطارالسنوية بغرض تحديد أماكن اﻻستزراع حسب اﻻحتياج المائي ﻷنواع البذور.

 -9رصد حركة الرعاة لجمع المعلومات الﻼزمة عن الرعاة ومشاكلهم في المرعى والمسارات والنزل.

 -10حماية المراعي الطبيعية ومكافحة الحشائش الضارة.

السياسات المطلوبة لمعالﺟة الوضع الراهن:

 -1مسئولية تنفيذ قانون المسارات وقانون منع الزراعة شمال خط المرعى الى وزارة الثروة الحيوانية مع
تعديلها في شقها العقابي.

 -2وضع تشريعات لتنظيم استخدام مبيدات الحشائش في المشاريع الزراعية.

 -3وضع تشريعات لتقنين التنقيبعن الذهب للشركات وأصحاب الترخيص في التعدين اﻷهلي بﺈعادة تسوية

الترب ة مح ل التع دين ف ي المرع ى الطبيع ي ودف ع كلف ة تعميره ا إم ا وفق ا ً لعﻼق ة تعاقدي ة أو وفق ا ً
للمسئوليةاﻻجتماعية ،كما هو الحال في بعض الدول مثل )جنوب أفريقيا(.

-4توفير الدعم الﻼزم ﻹنشاء المسورات والمحميات الرعوية في البطانة.

 -5إنشاء نيابة خاصة تعنى بحماية المسارات والمراعي الطبيعية والحفائر والنزل.
 -6إشراك إدارة تنمية وحماية المراعي في لجنة التصرف في اﻷراضي بالوﻻية.

 -7تحديد مساحة الوديان والبلدات في المرعى الطبيعي البطانة لوقف توسع الزراعة في المرعى.

 -8تسجيل المسارات والمراعى الطبيعية باسم حكومة السودان ،مع إنشاء النزل لتوفير الخدمات الﻼزمة
للحيوان.

 -9تخصيص مشروع زراعي ) (5000فدان يهدف ﻹكثار بذور المراعي الطبيعية وحفظ اﻷصول
الوراثية.

 -10وضع قاعدة بيانات تمكن من الوصول السريع للمعلومة مع تطبيق نظم اﻻنذار المبكر.

-11توفير معينات عمل تساعد في تنفيذ البرامج وتمكن من تعظيم اﻻستفادة القصوى من المخلفات
الزراعية
) وسائل حركة ونقل ،قاطعات وحازمات ،أجهزة رصد ومتابعة ،بلدوزر لحماية المرعى من الحرائق.

-12إدخال زراعة محاصيل اﻷعﻼف في التركيبة المحصولية مع تقنيات حفظها لتوفير اﻷعﻼف لوقت
الندرة.
 -13وضع خارطة ﻻستخدامات اﻷراضي بالوﻻية.

 -14تطبيق القرار  641القاضي بتوفير مرعي طبيعي في المنطقة الجنوبية وذلك بﺈعادة تقسيم منطقة كرش
الفيل بنسب %50 :زرعة و %40غابات و %10مراعي طبيعية.

إعداد:

أخصائي المراعي /عمار عبد ﷲ سليمان
ﻣدير إدارة تنمية وحماية المراعي
Gadamar170@hotmail.com

