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 الجلسة العملية الثانية

 

 المهددة باالنقراض في سوريا : المتوطنة أو بعض األنواع النباتية

 Digitalis ferruginea    Scrophulariaceae  :  صبعية  احديةيةب اإل( 1
 سبب 128-88نعبب ع بيببعا ينبب وا احدببز ب ةراةببا عيبباااذي احا ببا  احبب   ةصبب    

رسببرذا  ةيرعببا  بب ن احنعبب ع نعبب ع  عببا  بب   ب زةدابب  ها بب ا ن ةزسببة  ةاااةبب  اح ببز 
كببب حز ةببباال دبببا احدبببياو  دبببا  انبببي اببب يج احبببيةلةر حة  احاسبببريا    اببباا  اح  ببب ب

)السبةا  دبا كنك ربااف زدبا  با  ةنريبا دبا هزاعب  ب حاةب    عي  احيز  كنعب ع اةنب ب
ةزلببي دببا دهابب  دببا سببزاة   بهااةنةب راكةبب  ز زدربب  زلنبز  هزازعبب  كاة  حةبب  ز احةزنبب   

رظهببا ه اةرببي كببز  هبببياين  زبببة  احداااةبب  )دببا احعبب ةا زاحعسببة (بعبب ع احنان بب    
  ة ة ببب  دبببا ان  ببب  انريببب ان زرلبببيين ابببيةال دةبببد ه   نع ر ربببي ال ركاببب  يزاج دة رهببب

 (ب2ف يال  رهيين )نءزالري ا احع زا احرا رراا  ع  

 Solanaceae            Atropa belladonna:        سع احدس  ( 2 

 ببز نعبب ع ها بب ان ةايةبب  عيببك  لببال اذاببا كحبب  عننسببلاب  ف 5ب1يببلةاج رصبب  حببب  
)حرزسببةح ديةبب  احيببة ( زابب يج احهةزسببة اة  )اابب ي  عببا رسببرذا  انببي ابب يج االرببازعة  

ةنريا ب حاة   دا هزاعب  زدبز  رينج(ف دهز ةيرعا ر اةذة   نع ع س   ز عا زرلاة اب 
لبب  زنرة  ف هابب  دببا سببزاة  ةرزالببي عيبببياي ة ة بب  دببا ةابب  احنعببا اربباحارزسبب  دربب  اةبباا 

 (ب1كح  ري زا دا هبياين ف يال  رهيين )احريي  ب   ان    انري ان هيى  حز 
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 Papilionaceae       Cytisus Cassiusاح اا  احك سةزسا  :        ( 3

نه وةبب   ف ةنريببا دببا احببي ابب  احع يبب  احارزالببي دةهبب  ةينببا از  نعبب ع ارببز   ه  ان اااببي
 (ب4لع   ا ا نزل زا ةال عيبياي اديزيج ف يال  رهيين )

 

 Paeoniaceae        Paeonia    Corallinaع ةزنة  :           اح( 4

ف ب حاةبب   ةنريببا دببا هزاعبب  زدربب  سبب   188-25نعبب ع بيببعا اياببا ةربباازي  زحببي عببة  
زكسببب  زاحنان ببب  زصببب نن  زا اا احيبببزي  اداةببب هااةنةببب  هاببب  دبببا سبببزاة  دةنريبببا دبببا 

)اا    ع ع احان    احا ع  ( ف نياري احد حةب  عسبع  احريبية ع ب ةبي اب  ةعب  ازاا 
 ( ب3احغ ع  حلا   ها  ان زيا ان ع إلا د  كح  ه  رليين ايةال ف يالي رهيين )

 Rosaceae       Prunus mahlaeb                     احاد  :( 5

يابب ان صببغةاج احدلبب  داببااء يبب  سببزياء بنببي   ،18كحبب  دببزاحا اج ةصبب  اارن بهبب  ةيببل
ةنريا   حع   دا زس  زلنبز  هزاعب  كحب   احناجب ها  ان عةا ء ررزاح عنزاج اي ة ب

 دةبد ةرزالبي ع اح عةيةب  دبا سبزاة  دبا احغ عب ة ة ب  ع هببياين ا  هسبة ، زةبي هصبعد
دببااي يببا   لسببا زعيبب  ا  دبا عيبب  ازاةببح   عبب  احيببزي زا اا دببا ةاب  احنعببا اربب 

  ازاةيبي زاحنبزل اهبيي ا ةبر  احريبي  ب بحب ةسرذي  كيص  حر ية  احكباا زع حرب احيغزا
 (ب1) عييج زيال  رهيين

 Rosaceae             Prunus ursine              ( ذزخ احي  :6

ف ياب ان كازةب  صبنااء هز ةاااةب ف ال ( 8-4  )اارن بهب  عبةةرباازي  اةباج احرنبال اج ةيل
زيببببا   ةرزالببببي دببببا صبببب نن  ةرزالببببي دببببا ان  بببب  يببببا  احارزسبببب ب دببببا سببببزاة   رؤكبببب ب



 د.عال مدور                                                                                                   إدارة الحياة البرية
 م. ريجينا ملوك                                                                                                                      

 2102-2102                                                                                                    2الجلسة العملية 

 

3 
 

ر يببببة  ب هبببببياين احعاةبببب  ة ة بببب  نسببببعة   زةسببببرذي  كيصبببب  حزاحدااببببز  زع ببببزيا احال ةةبببب  
 (ب5)   ا احنزل اهيي ع    زيال  رهيين زاة عب اح

 Rosaceae            Pirus syriaca          ل ص احسزا  :( اإل7

احانبب    احل دبب   دببا سببزاة  ةرزالببي دببا رنريببا ب حاةبب   دببا يببا  احارزسبب  هابب  اجةيببل
لعب  سباي  ف اي بزالف )يبا   احال ةةب ف صب نن ف  ا عب  زاحا عب احيعي زنصال احل د ، ز 

، كال ه  هدببببااين ادببببيزيج احيببببيي نسببببعة   اعييبببباج اببببا  رلايبببب ع بب(اح نببببزاعف احسببببزةياءب
يالببب  داالةببب  اربببي زاج زب ببب  ه بببااال احعسببب رة  زةسبببرذي  كيصببب  اببب  هلببب  احر ية ب

 (ب3رهيين)

 

 Rosaceae           Malus trilobata      ( رن ي ياليا ا زاا  : 8

زيببا   ا ابب نزل زحعنبب   (  ب نببزل اسببرز   دببا لعبب   5ال ةرلبب زا اارن بهبب  )اج ةيببل
زريبزي ه اةربي كزنبي حب  ةب كا دبا احن بزاا احاد ةب  دبا سبزاة ، حكب  يبز ي عنبياج احال ةة  

( سببب  3-2، ياببب ان صبببغةاج احدلببب  ) احغ عببب ع احسبببنية نة  زاحصبببنزعاة كنبببزل ااادببب  دبببا 
ب ةيرعبا ةاكب  رسبزة ه رراةا ع ي  د ااا ةيك ه  سك   احغ ع ع زدا عي  ا دة   

اهببيي عيببيج ب بب  احاسببرزى احيبب حاا زةسببريا  كغبب اء زهصبب  ح ر يببة ب يالبب   بب  احنببزل 
 (ب1احرهيي )

               Sorbus Aria             Rosaceaeاحغعةااء احعةا ء :  (9

يا ا ببب  ذابببااء يببب   بببز يبببلاج صبببغةاج، هزااةهببب  زعاةببب  عةاببب ء ب ببب  سببب ده  احسبببن اب 
ةنريا دا ان  ب  يبا  احارزسب  درب  كةباا ب زدبا داااء عار  حة  حا ب  ريعي احكااب 

زا اا ز  عب ع احسبنية    ابا    عب ع احيبزيةاب  احنعبا ارب  سزاة  ةرزالي د ب  دبا 
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يالبب  زلببزين نبب يا نظبباا  ح  بب  هبببياي هدببااين حبب حز دهببز نببزل اهببيي عيببيج ز يببعي احيبباا ب 
 (ب2) رهيين

 Periplocaceae      Periploca graeca        يلاج احداةا : (18

ا احنببزل ابب  كة  حةبب  دربب  ردببع يببلةاج اسببر   ، ها  ا بب   اع حببز  عننسببلا، ةنريببا  بب 
ا سببزاة  ةرزالببي ب بب  ه ببااال البب ا  احاةبب ن زا اااببا احا عبب  دببا انبب    كةبباا ، زدبب

عيبببيج يالببب   ب بببا ب ز بببز اهبببيي –نبببا ةيايببب ، احاعبببزج، احنان ببب ب ةسبببرذي  كنعببب ع راة
 (ب1) نرهيي

 Centaureae Arifolia        Compositaeحزدا ا زاا  :  ( ةن اةز 11

اسببرز   دببا لعبب   ا ابب نزل زيببا    ب از نببي احايببا  احياعببا زراكةبب بنعبب ع اياببا
لببيا  ب بب  احاسببرزى يج ز كزنببي ةزلببي عيبببياي ة ة بب  دببا ان  بب  ادببي جاحال ةةبب  اهببيي عيببي

 (ب1ف يال  رهيين )احي حاا

 

 

 

 

 

 

 


