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 الجلسة العملية األولى

 

 مقدمت

مساحة من الطبيعة وما تحتويو من كائنات حيةة نباتيةة وحيوانيةةا يا يةة  النظام البيئي:
ودنياا ومواد غيي حيةا في تفاعة  مةب بعاةيا الةبعما ومةا يتولةد عةن تلةد مةن تبةاد  

 لممواد والطا ة بين ىته المكونات.

 من :إتًا يتألف النظام البيئي 

كالمةةاو و اليةةواو االتةةامات الم تمفةةةة والتيبةةة بمةةا فييةةا مةةن مكونةةات غيةةي حيةةة:   -1
 .عناصي معدنية وعاوية

 : وتقسم إلىمكونات حية:   -2
النباتةات ال اةياو وبعةم ا وىةي الكائنةات تاتيةة التتتيةة :المنتجةالكائنات  - أ

 .ةاألحياو الد يقة التي تصنب غتائيا العاوي بنفسيا
 .غيي تاتية التتتيةة : وىي الكائنات المستيمكالكائنات  - ب
والفطييةةةةةات وبعةةةةةم  تشةةةةةم  البكتييةةةةةاة : و المحممةةةةةةالمفككةةةةةة االكائنةةةةةات  - ت

 وحيدات ال مية.

إن الحيةةةاة البييةةةة تعتبةةةي جةةةموًا مةةةن النظةةةام البيئةةةي و إحةةةدي مكوناتةةةو ويكةةةائمه اليئيسةةةية. 
تبطةةةةان وىمةةةةا مي  االشةةةةن النبةةةةاتي والشةةةةن الحيةةةةواني: تتكةةةةون الحيةةةةاة البييةةةةة مةةةةن شةةةةقين و 

 .ببعايما اً وثيق اً ايتباط
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 الحياة البريت النباتيت :

 وجةةودفتو ايتبةةاط وثيةةن بالشةةن الحيةةواني  الشةةن النبةةاتي بمةةا أنةةو نةةديب بدايةةةً 
التي يعتبي بشةكمو البةيي  صوصةًا جةموًا  الحيوان يتو ف عمى وجود النبات

 من الحياة البيية. 

مةن التيكيم عمى بعم األنواع النباتية التةي تعةاني اليدف من ىته الدياسة 
 .طييقيا لالنقيامفي و  الميددة االنقيام أو

 تعاريف أساسية :

ببقعةةة محةةددة مةةن العةةالم النةةوع الةةتي يوجةةد ىةةو وّطن : تةةالمالنبةةاتي النةةوع  -
 .من ىته البقعة يعني موالو تماماً يوجد ببقعة أ يي وموالو  وال

منطقة انتشايه الطبيعيةة النوع التي يتواجد  ايج ىو :  د  النوع النباتي الم -
 في سوييا. جتيافيًا كاألوكاليبتوب

الجتيافيةةة  النةةوع الموجةةود اةةمن منطقةةة انتشةةايهىةةو  : المحمةةيالنةةوع النبةةاتي  -
 .في سوييا الطبيعية كالصنوبي البيوتي والحمبي والسنديان العادي

 

 ىناد  مب ديجات لمتيديد باالنقيام :

األولى : أنواع ميددة بشدة وىي التةي تواجةو م ةاطي االنقةيام الشةديد الديجة  -1
 .في الطبيعة  ال  المستقب  القييب اأعدادىا  ميمة جدًا التص  إلى المئات
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الديجةةة الثانيةةة : أنةةواع ميةةددة وىةةي التةةي تواجةةو م ةةاطي االنقةةيام الكبيةةية فةةي  -2
 الطبيعة في المستقب  وتوجد بأعداد  ميمة .

واجةةةو ت ابشةةةدة لكنيةةة ةغيةةةي ميةةةدد لثالثةةةة : أنةةةواع معياةةةة لمتيديةةةد وىةةةيالديجةةةة ا -3
 االنقيام في الطبيعة مما د ييجعيا لمديجة السابقة االثانيةة يم اط

بشةةك   تتياجةةباألنةواع التةةي الديجةة اليابعةةة : أنةةواع معتمةدة عمةةى الحمايةةة تاةةم  -4
مسةةةةتمي بالطبيعةةةةة لكةةةةن لةةةةيب مةةةةن المتو ةةةةب أن تواجةةةةو م ةةةةاطي االنقةةةةيام  بةةةة  

 .اً  مسين عام
: أنواع ميددة باالنقيام بشك   مي  وىي األنواع التي ُتيَعةى الديجة ال امسة  -5

 من الممن.  ينم اطي االنقيام  ال   تواجووال وُتحتطب بقمة 
 

 اريأهم األنواع النباتية المهددة باالنقراض في سو 

     Pinaceae          Abies  cilicica        الشوح واأليم المبناني : ة1+2

                                      Pinaceae       Cedrus libani    

السةف  التيبةي  افةي سةوييا ينتشيان في الجمو الشمالي مةن سمسةمة الجبةا  السةاحمية
ومنةةةاطن عمةةةى سةةةي  التةةةاب  الةةةتي يطةةة  يطةةة  عمةةةى البحةةةي والسةةةف  الشةةةي يالةةةتي 

بسةةةةةبب  كبيةةةةةياً  وتعةةةةةاني تةةةةةدىوياً التتعةةةةةدي عةةةةةدة عشةةةةةيات مةةةةةن اليكتةةةةةايات  اانتشةةةةةايىم
 ة5ديجة التيديد ا التعديات و اصة القطب غيي المنظم .

 

 

 



 إدارة الحياة البرية
 8112-8112  1الجلسة العملية 

4 
 

 Cupressacea            Juniperus  excelsa        المماب:ة 3 

المنةاطن الميتفعةة كةان ينتشةي بكثةية فةي شجية تمتةد مةن شةين المتوسةط حتةى القو ةام  
  لكةةن بسةةبب تةةأمين  شةةب البنةةاو لمحاةةايات القديمةةة التةةي عيفتيةةا جبةةا  القممةةونفةةي 

المعمةةية. إن ىةةتا النةةوع ميةةدد بسةةبب لبقةةب المتنةةاثية و منيةةا إال بعةةم الةةم يبةةن المنطقةةة 
 ة.2د ايشبو إنعدام تجدده  ديجة التيداعف و القطب الجائي و 

 Fagaceae             Quercus  aegilops        ة البموط اليومي :  4

شجية تمتام بتاجيا الا م وثمايىا الكبيية  تنتشي في شةين المتوسةط  امةا فةي سةويية 
نيةةةة والتةةةاب وغةةةيب قفتصةةةادف فقةةةط بشةةةك  أفةةةياد مبعثةةةية وتلةةةد فةةةي منطقةةةة عفةةةيين وال

. ىةتا النةوع ميةدد بسةبب وجةوده حمص حيث يفا  التيب العميقة والمناطن السةيمية 
 ةةةيب المةةةمايع حيةةةث يتعةةةيم لمقطةةةب الشةةةديد ويعةةةاني مةةةن عةةةدم التجديةةةد  ديجةةةة التيديةةةد 

 ة.2ا

 Anacardiaceae         Pistacia   atlanticaالبطم األطمسي :       ة5

  كان ىتا النوع يشةك  غابةات طبيعيةة يعتبي من أكثي األنواع المميمة  لممناطن الجافة
سمسةةمة الجبةةا  التدمييةةة.  جبةة  األكةةياد وكثيفةةة فةةي جبةةا  البمعةةاب وجبةة  عبةةد العميةةم و 

و د سبب القطب الجائي تياجب غابات البطم األطمسي في بعم المنةاطن ومواليةا مةن 
مناطن أ يي  كما أنو يعاني مةن اةعف تجةدده ويطعةم عميةو الفسةتن الحمبةي . ديجةة 

 ة.2د ايتيدال

 

        Pestacia lenticus           Anacardiaceae  : ة الةبطم العدسةي 6
فةي السةاح   حيةث ينتشةية متي عن البحةي 300-0ينتشي في المناطن المن فاة ا  

 التيديةدديجةة   امةة المنتجعةات.ا  سبب السةياحة و وتياجب تواجده ببشييط اين السويي 
 .ة2ا


