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 الثالثةالجلسة العملية 

 

 المهددة باالنقراض في سوريا : المتوطنة أو بعض األنواع النباتية

 Betulaceae           Coryllus avellanaالبندق :            ( 1

الثمجة  بندةججا  اي ة مجا ي اع ججا هول جا.  نتشججة ، م11ال  ترجوز  اةتاوهيججو  شجرة  غججة ة 
ى ا النزع في منطقا  حزض المتزسط، ز زرد بكثة  في فةنسجو.  تزارجد فجي سجزة ا مج  
الكسججتنوف فجججي منطقجججا بةشججج ن بةهجججداد محجججدزد  مجججن اىفجججةاد بسجججب  الت جججد  همججج  منطقجججا 

شجروة فجي انتشوةه ززحداتو التكوثة جا. ىج ا النجزع ميجدد بسجب  زرجزد قهجداد ةم مجا مجن اى
 (.1زاد  النضوةى. زدةرا تيدده )

 Fagaceae                   Castanea sativa:      الكستنوف ( 1 

، )ةجججد ت مجججة سالس السنسجججن( م مجججة م( 53) غجججل اةتاوهيجججو لجججج شجججرة  حةار جججا كب جججة   
ثمججوة( فججي ةنوبججا كةسجج ا مةماججا  5 -1رمجج  الثمججوة )كججل  تتثموةىججو  اي قىم ججا ي اع ججا، 

في المنطقا المتزسجط ا فجي المنجوطق الربم جا ى ا النزع نتشة .  بوىشزاك تسم  القنا  
بشكل خوص زفي الطزابق الةطبا زشبو الةطبجا متزسجطا البجةزد  زالبجوةد . تتزارجد فجي 

 ا سجججزة ا بولحولجججا الطب   جججا قز شجججبو الطب   جججا، ىنجججو ال ججج ال  زرجججد رجججدل حجججزل قغجججميو  
فيجي تتغجةس  –كوني طب   ا قم يوبا اغجطنوه ا  ةهجي فجي فتجة  اانتجدا  الاةنسجي 

مججج  الب عجججا المحم جججا كةنيجججو طب   جججا زتتكجججوثة بشجججكل طب  جججي. لججج لك  مكجججن اهتبوةىجججو شجججبو 
فجةدا  فجي منطقجا  53طب   ا. تزرد الكسجتنوف فجي سجزة ا بجةفةاد ةم مجا ال  ترجوز  هجددىو 

ت ججج ل همججج  تجججة  م ح ججج  833ى( همججج  اةتاججوع زاد  النضجججوة -)منطقجججا بت سجججا بةشجج ن
خول جججا مجججن كةبزنجججوي الكولسججج زم.   تبجججة خشجججبيو ر جججد ز مكجججن قن تغجججب  شجججرة  بو لت جججا 
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بسججتون ا زلكججن  نغجج  ب ةاهتيججو زالحاججوظ همجج  طةا ىججو الب عججي. زىججي نججزع ميججدد بسججب  
 (.5ض س الترد د الطب  ي زمنوفسا قنزاع قخةى، دةرا التيدد )

 

 Fagaceae     Quercus  microphylla:     السند ون غة ة اىزةاق ( 5

 ، الثمجججوة غجججة ة .تتاجججةع مجججن مسجججتزى سجججط  التةبجججا رن بجججا ال  ترجججوز  اةتاوهيجججو المتجججة ن
نججزع متججزطن فججي شججمول  قزةاةيججو خضججةاف م ةةججا موعمججا لمب ججوض  اي حوفججا كوممججا يولبججو .

 نتشججججة فججججي سججججزة ا فججججي ربججججول البججججو ة زالبسجججج ط همجججج  الغججججخزة  .الال ة ججججا زاىمججججونز 
فجي منطقجا هج ن الحةم جا زرنجز  كسج .  ن ىج ا ةاف )التة  الةن ا بجولمةن   زم( الخض

 .(5النزع م ةض لمتيد د بسب  محدزد ا انتشوةه زالت د  هم و ، دةرا تيدده )

4 )   Fagaceae           Quercus look 

. م 13متسجججوةطا اىزةاق زىجججز شجججرة  غجججة ة   ةتاوهيجججو حجججزالي قحجججد قنجججزاع السجججند ونوي 
منطقجججا ربجججل ال جججة  )تجججل كم ججج  ( بشجججكل قفجججةاد زترم جججوي التزرجججد فجججي سجججزة و  ال فجججي 

( بسجججب  تةارجججج  قهججججداده زمحدزد ججججا 1مب ثجججة . زىججججز نججججزع ميجججدد بشججججدة  زدةرججججا تيججججدده )
 انتشوةه.

     Salicaceae              Populus  euphratica       :الحزة الاةاتي ( 3

زحتج   شجةةو   ح    نتشجة مجن ا جةان زالبوكسجتنون زتةكسجتوننبوي زاس  اانتشوة هولم و ،
ةاي همجج  ضججاوس الاجج تزارججد فججي سججزة و  قمجو .ز غججل حتجج  ك ن ججو اسجبون و زالمةججة  يةبججو  

قخشجججوبو  يوبوتجججو فجججي تةارججج  مسجججتمة نت رجججا اسجججتخدام زالخجججوبزة زال ةمجججزك لكجججن مسجججوحا
زدةرججا التيججدد  ب عججي ىجج ا النججزع ميججدد كنظججومزد ,الب ججزي زلمزةجج كمغججدة قسوسججي لسججقس

(5.)     
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 Celastraceae          Euonymus latifolius :المةرون هة ض اىزةاق  (6

بججو حتجج  شججةق القزةججو  لكنججو محججدزد االنتشججوة فججي سججزة ا، ح جج   زرججد ز  نتشججة فججي قزة 
 الشججز ، قفججةاده ةم مججا زنججودة ، بواضججوفا  لجج  قن فقججط فججي ةمججا النبججي متجج  مةافججق لةوبججوي

 (.5الت د  هم  الةوبا  قمل من هدد قفةاده ز ض س تردده. دةرا التيدد )

 Celastraceae        Euonymus europaeus     ( المةرون اىزةبي : 7

شر ة  غة ة  تنتشة هولم و  في قزةبو، نزع شد د الندة  في سزة ا لم  الحظ منو سجزى 
هججد  قفججةاد فججي منطقججا )زاد  النغججوةى(. لججم  جج كة ىجج ا النججزع فججي الامججزةا السججزة ا. زىججز 
ميدد بشد  بسب  زرزده بةهداد محدزد  حزل المروة  الموع ا زالتجي ةجد  ج د  راوفيجو 

 (.1 ل   نخاوض قهداد قفةداه زبولتولي  زال النزع، دةرا التيدد )

 

 Lamiaceae         Lavandulla  Stoechas               : الخ ام   (8

, هولم ججو  سججم قزةاةيججو خ ط ججا متطوزلججا كوممججا الحوفججا  33-13تحججي رنبججا طزليججو مججن 
قمججو فججي سجججزة و تنتشججة فججي رججج ة الكنججوة  زالمنطقججا المتزسجججط ا بوسججتثنوف مغججة زل ب جججو 

ة زالبسججج ط ( همججج  تجججة  نوشجججعا همججج  غجججخز التتزارجججد  ال فجججي شجججمول الال ة جججا )كسججج  
دد بسجججب  محدزد جججا انتشججوةه زالت جججد وي همججج  مزاة جججو , دةرجججد تيجججدده , نجججزع ميجججخضججةاف 

(5.) 
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 Crategus  Germanica         Rosaceae    :   ال هةزة اىلموني       (9

    Mespilus Germanica  قز  

شرة   غل طزليو يمج  هجد  قمتجوة , ىج ا النجزع لجم  سجبق قن  كجة فجي الامجزةا السجزة ا 
هجد  قفجةاد همج  مرجوة  الم جوه فجي يوبجوي الاةنمجق , نجزع ميجدد  من ةبل ح   زرد منجو

 (.1بشد  ىن هدد قفةاده محدزد ردا  , دةرا تيدده )

 Ulmaceae            Celtis  australis         :الم    (13

هولم ججججو  تنتشججججة فججججي حججججزض شججججرة  تسججججتخدم فججججي تشججججر ة قطججججةاس الطججججةق زالحججججداعق، 
الزرجزد بولحولجا الطب   جا فجي سجزة ا فيجي لجم ت جد تغجودس نودة  المتزسط حت  ا ةان , 

منطقججا ةم ججا المةةجج (.  –الحاججا زاةجج  المحججدزد  فججي يججة  الججبالد )سججزى فججي ب ججض الم
زرجججزد ىججج ا النجججزع مجججةتبط بجججةطةاس المرجججوة  الموع جججا ح ججج   زرجججد بةهجججداد ةم مجججا ضجججمن 

لرجوعة ح ج  الةوبا. زمجن اىجم اىسجبو  التجي تيجدد ىج ا النجزع راجوس المرجوة  زالقطج  ا
 (.4 ستاود من خشبو. دةرا التيدد )

 


