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 الرابعةالجلسة العملية 

 

 المهددة باالنقراض في سوريا : المتوطنة أو بعض األنواع النباتية

 Rutaceae           Dictamnus  albus:         بات الغازن (1

هاه  الماادة ةاب اة  ,تفرز مادة غروية في الصيف لهاا راححاة رطرياة ةوياة  تحت شجيرة
ال,ااااالمي باوربااااا   توزراااا ,  Dictamnusوهااااو النااااوع الوحيااااد فااااي جاااانس  لالشاااات,ال ,

سااايبريا  هيما(ياااا(  ي,تبااار مااان اةناااواع الناااادرة جااادا  فاااي ساااورية حياااث يتواجاااد ب راااداد 
ع(. هاااها جناااوس ،ساااس  جبااال اةةااار ين الحرمياااة  محااادودة جااادا  فاااي شااامال الالهةياااة برااا

النااوع مهااادد بشااادة بساابس ة اااة اراااداد افااراد   ي,تبااار تجااادد  شااب  م,ااادوم بسااابس  ااا,ف 
هلاك ساييدإ إلاو زوالا    ن  إها ماا ت,ارض احاد مواة,ا  ل فطا  فا  إنتاج  ل بهور وبالتالي

 (.1يستخدم ،نبات طبي ورطرإ  درجة تهدد  ب

 

 Equisetum maximum        Equesetaceae  :   سرخس اهناس الخيل( 2

نبات م,مر يتواجد في المناطق هات الرطوبة اةر ية ال,الية ور و  فاف المجاارإ 
دورياان ( فااي سااوريا امااا رالميااا  فيوجااد فااي اوربااا و ساايا  –الفساااطل  –بحزياارين الماحيااة 

الداخ يااة وشاامال افريفيااا , تتراجاا  مناااطق انتشااار هااها النااوع بشاا،ل مسااتمر لااهلك هااو 
   (.1دد بشدة ودرجة تهدد  بمه
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 Pteris Longifolia          Pteridaceae:      السرخس طويل اةوراق ( 3

, ي,ااايش ر اااو سااام  111يتمياااز هاااها الناااوع ب وراةااا  الطوي اااة التاااي يصااال طولهاااا حتاااو 
, يصااادف فااي الحالااة الطبي,يااة فااي اطاراف الميااا  ور ااو الصااخور التااي تن اا  بالمااا  

جااد فاي مااوة,ين ب,ادد افااراد ة ياال او توباين المداريااة , اماا فااي ساوريا فيالمنااطق المداريااة 
م + مجاارئ نباا   121جاادا  ب مجاارئ ماااحي رااهس فااي منطفااة البدروسااية ر ااو ارتفاااع 

, تتراجا  مواةا  انتشاار هاه  الناوع باساتمرار لاهلك ي,تبار م ( 331حزيرين ر و ارتفااع 
 ( .1مهدد بشدة ودرجة تهدد  ب

 

 Dryoptris Aculeata        Aspiliaceae      سرخس نبات الزينة:( 4

ريشااية يتااراول طولهااا احااد انااواع السرخساايات النااادرة جاادا  التااي تمتاااز باا وراق سرخسااية 
يزياد ر او رادة رشارات مان اةفاراد فاي  , صاودف فاي ساوريا مااسام  (131-21بمن 

غابااة البتيسااة بغاارس حمااص ( ر ااو اطااراف مجاارئ ماااحي فااي م،ااان مظ اال و رطوبتاا  
 ( .2رالية , درجة تهدد  ب

 

5 )Phyllitis Scolopendrium       Aspleniaceae               

هات نبااات سرخسااي يمت ااك اوراق سرخسااية دا،نااة ال ااون خ اارا  ساامي،ة غياار مجزحااة 
اآلباااار والمغاااارات  فاااي , يصاااادف او ا،ثااارسااام  (31-15طولااا  مااان بحافاااة متموجاااة 

وتحااات الغاباااات الرطباااة ر اااو اطاااراف اليناااابي  , صاااودف فاااي ساااوريا فاااي ثالثاااة مواةااا  
 (.1ومجرئ ماحي شمال شيخان ( , درجة تهدد ب –وادإ شيخان  –بحزيرين 
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 Rhamnaceae           Frangula  Alnus         النبق الالم  :( 6

وايااااران   ساااايا وتر،يااااا وغربااااي ووسااااط فااااي اوربااااا تنتشاااار( م 6-3يب اااال طولهااااا برة يشااااج
  حيااااث ي,تباااار فااااي اوربااااا ماااان النباتااااات الطبيااااة  والفوةاااااز وشاااامال افريفيااااا بالمغاااارس (

فااي الفرن ااق  نااوع مهاادد بشاادة المرموةااة جاادا . فااي سااورية ينتشاار حااول المناااطق الرطبااة 
 (.1ب ودرجة تهدد 

 

 Silena Amana      Caryophllaceae     :السي ين اخ ر اةزهار  (7

ياة واةماانوس حياث لاوحظ فاي ةماة النباي رشابي م,مار متاوطن فاي شامال الالهةنبات 
 ( .3متو وص نفة وظهرة ال,زر , درجة تهدد ب

 

  Rhamnaceae          Zizyphus Lotus         :  ال,ّناس ( 8

ل باارد   ااة ل جفاااف  حساسااة ة اايال  متحم م , 11يصاال طولهااا لااا  رة شااو،ية مثماارة يشااج
ر او  في حوض المتوسط والس,ودية ويتواجد في سورية في مناطق ردة رالميا   نتشرت

 جماااا  ثمااااار  ،غااااها   ول،اااان ب رااااداد ة ي ااااة  ت    اااافاف نهاااار دج ااااة والساااا مية وبانياااااس
 (.4ب  هدددرجة تويستخدم ،مصدر لألخشاس مما ادئ لتراج  ارداد  ,
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  Oleaceae        Fraxinus syriaca        ( الدردار السورإ : 9

نااوع شااجرإ هو ارتباااط بالميااا . (ساايما المسااتنف,ات  ينتشاار بريااا  فااي افغانسااتان وايااران 
وال,ااراق وسااورية    حيااث ،ااان يتواجااد فااي سااورية فااي منطفااة الغاااس ل،اان لاام يبااق ماان 
تجم,اتاا  سااوئ ب,ااض البفاا  المتباراادة بساابس تجفيااف مسااتنف  الغاااس  ،مااا يوجااد ر ااو 

شااامال غااارس رفااارين. تتراجااا  اراااداد هاااها الناااوع بسااابس  ااا,ف  شااواطا النهااار اةساااود
 (.2(ستخدام خشب . درجة التهدد ب الجاحر التجدد لتهدم البيحة والفط 

 

        

 


