
سلطنة عمانفي
المـراعــي الطبيعية

تعترب املرايع الطبيعية مبواردها املختلفة من األجشار والجشريات 
واحلشائش ثروة وطنية هامة ومستودعا ممزيا  للتنوع احليوي 

ومصدرا غذائيا للحيوانات املستأنسة والربية.

مكا يعترب الريع من األنشطة االقتصادية بالسلطنة حيث يعمتد 
الكثري من اهايل الريف والبدو عىل منتجات املرايع يف تغذية 
حيواناهتم وبناء حظائرمه واستخدام حطب الوقود والتدفئة مهنا 
باإلضافة اىل بعض االستخدامات الطبية، واملوارد الطبيعية هلذه 
املرايع اسمترت طوال العصور بالتجدد وفق نظم وأعراف ترشد 

استخدامها وحتافظ علهيا طبقا لنظام اإلراحة والريع املؤجل.



جشرة تصل ارتفاعها إىل٥م  ذات جذع مفرد أو عدة أجـذاع نـاشئـــة 
وبريـة عىل  األفرع صغرية  ومتقرشة،  ورقانية  القرشة  القاعــدة،  مــن 
حنو كثـيف، جـميع األجزاء راتينيجية للغاية، األوراق متعاقبة، متـجمعة 

عند أطراف الفروع ريشية فردية مستطيلة.

الوصف النباتي

عىل هيئة عناقيد إبطية متجمعة عند أطراف الفروع ومتباعدة 
اإلزهار لوهنا اصفر ويتحول إىل أمحر وبعد ذلك إىل اسود 

وكروية المثرة كبسولة مقلوبة الشلك أحادية البذرة 
ا�زهــــار

نوع  لك  وينتج  الكندر  أو  اكللبان  جتاريا  يستمثر  زيتيًا  راتينجيا  مصغا  تنتج  
راتينجيا ممتزيا من حيث النوعية واجلودة  يف  نطاق انتشار اللبان يف حمافظة 

الصنف وا�نتاج

احلوجري-النجدي–الشزري-الهسيل
(الشعيب)

اللبان .. كزن الفوائد الكثرية
بسلطنة  ظفار  حملافظة  االقتصادية  املوارد  تتعدد 
معان منذ قدمي الزمن. ومتّثل جشرة اللبان واحدة من 
هذه املوارد اليت تدر دخال جيدا لساكهنا وتستخدم 
يف املجاالت الطبية واملزنلية و يف املناسبات الدينية 
والعائلية اكألعراس عىل شلك خبور ذي راحئة طيبة 
ويطلق البعض عىل هذه الجشرة بـالجشرة املقدسة.

إضافة إىل أن أوراقها تستخدم كعلف للحيوانات 
وأزهارها غذاء للنحل.

أنواع محصول اللبان

تتحمل أجشار اللبان نقص املياه واجلفاف وميكنه المنو يف أصعب املناطق البيئية جفافًا، 
لذا جتده يف املناطق اجلبلية القاحلة يف حمافظة ظفار عىل اجلبال العالية خلف منطقيت 
عىل  يمنو  كذلك  الكبرية،  للوديان  العريضة  القيعان  طول  عىل  كذلك  وسدح،  حاسك 

األخاديد الصخرية اجلافة.

استـعمـاالت وفـوائد
اللبان 

اللبـــان
الُعماني

oliban

موطن وبيئة اللبان



مجع البيانات

حتليل النتاجئ بإستخدام 
نظم املعلومات اجلغرافية

العمل امليداين

إنتاج اخلرائطإنشاء قواعد البيانات

معاجلة واستخالص النتاجئ 
بإستخدام االستشعار عن بعد

حتديد األهداف واملتطلباتتعريف املرايعاملسح باألجهزة والرباجم

املرايع الطبيعية ثروة وطنية واحملافظة علهيا يه من األولويات اليت تسىع وزارة 
الزراعة والرثوة المسكية لتحقيقها وقد قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات رعوية 
باستخدام أحدث التقنيات ويه نظم املعلومات اجلغرافية (GIS) واالستشعار عن 

بعد(RS) من أجل متابعة ومحاية املوارد الرعوية بالسلطنة.

قاعدة البيانات الجغرافية
للمراعي الطبيعية

منهجية العمل في تحديد المناطق الرعوية:
مت استخدام تقنييت نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد بشلك متاكمل 

يف حتديد املناطق الرعوية من خالل ثالثة مراحل ويه:

ورفع  الرعوية  املناطق  (استخالص  املاكنية  البيانات  مجتيع  األوىل:  املرحلة 
إحداثيات املواقع الرعوية ) وحتديد نوعية املرىع ( جبيل، هسيل، حصراوي ) 

وأنواع النباتات السائدة وأنواع احليوانات املوجودة هبا.

املرحلة الثانية:  تغذية هذه القواعد مبعلومات إضافية أخرى مثل الرتكيب النبايت، 
التغطية، الكثافة، الرتدد، اإلنتاجية النباتية، االستساغة النسبية، اإلنتاجية الرعوية 

ومعدل االستغالل.

املرحلة الثالثة: مجع البيانات اخلاصة بالغطاء النبايت لملرىع الصييف الشتوي 
ومعاجلة املعطيات احلقلية يف املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألرايض 

القاحلة (أكساد).

واحلشائش  والجشريات  األجشار  وتصنيف  الرعوية  لملواقع  البيانات  مجع 
اليت  واألمراض  اآلفات  وتعريف  تصنيف  كذلك  اجلغرايف،  توزيعها  وحتديد 

تصيب النباتات الرعوية ووسائل ماكحفهتا وحتديد توزيعها اجلغرايف.

أهداف المشروع

النتائج المستخلصة من المشروع :
بالسلطنة  الرعوية  املواقع  وتوثيق  الرعوية  البيانات  قاعدة  النتاجئ يف  ختزين 

إلكرتونيا ورمس خرائط لملواقع الرعوية. 


