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 تقــــــــــــــــــديم
إذ يسهم التنوع الوراثي والثراء النوعي وتنوع األنظمة البيئية   لغذائي بشكل وثيق بالتنوع الحيوي؛يرتبط األمن ا

 ،إحيائية إلجهادات اإلحيائية والالاتحمل المرونة البيئية و  زيادة فيواالعتماد على الموارد الوراثية المحلية 
به، والمتميزة تعد سورية من البلدان الغنية بالتنوع الحيوي . أكثر استقرارا  تأسيس أنظمة زراعية وبيئية وبالتالي 
األحياء  حيث ،متد من الساحل الذي يتميز بالمناخ المتوسطيت فيها؛ فهي المناخ والطبوغرافيا باينوذلك لت
يشمل السهول ل ،يةداخلإلى المناطق ال ،إلى الجبال الساحلية والداخليةحوض المتوسط، في التي تعيش  ةالبحري

الثراء باهتمام الجهات الرسمية  هذاحظي  الخاصة بها. هاونباتات هاحيوانات منهاوالجبال والبادية، ولكل 
إضافة إلى أنه استحوذ على اهتمام المجتمعات  هتماما  كبيرا ،ولت هذا الموضوع ا واألكاديمية والبحثية التي أ

تم إنشاء بنك وراثي يحوي ف في الحفاظ على الكثير من مكوناته؛همت أساألهلية المحلية التي والجمعيات 
مدخل من األشجار  1100تحوي أكثر من  ا ،وراثي ا  مجمع 60مدخالت من مختلف أنواع المحاصيل، وأكثر من 

، اتمحمي 110باإلضافة للمجمعات الوراثية للحبوب والبقوليات والنباتات الطبية، وتم إعالن أكثر من  ،المثمرة
إضافة لمشاتل إنتاج الغراس )المثمرة والحراجية( وتوزيعها. وال ننسى الجهود المبذولة في مجال التحسين الوراثي 

 تفادة المستدامة منها.لبعض الحيوانات الزراعية وتوزيعها على المربين لحفظها واالس
ويعد نموذجا  للتشااااركية واالهتمام والتعاون وتبادل  ،أهمية الموارد الوراثية وتنوعها وتوزعهاالتقرير الحالي ُيبرز 

وتحديد األولويات  ،ورساااام صااااورة وانعية للتنوع الحيوي في سااااورية ،الخبرات الهادف لتوثيق المعطيات المتوفرة
ساااااااتو  وتحقيق األمن الغذائي على الم ،ظ على التنوع الحيوي خدمة للزراعة والبيئةالمساااااااتقبلية بما يخدم الحفا
 . المحلي واألنليمي والعالمي

جميع الجهاااات الحكومياااة وغير الحكومياااة ممثلاااة بفريق إعاااداد هاااذا التقرير لباااالشااااااااااااااكر الجزيااال أود أن أتقااادم 
  .لمساهماتهم القيمة

 أحمد فاتح القادري لسااااايد وزير الزراعة واإلصاااااالا الزراعي األساااااتاذ المهندس من انثمن عاليا  الرعاية الكريمة 
 ودعمه المستمر للبحث العلمي الزراعي، والذي يعد هذا العمل إحد  ثمراته.

  العلمية الزراعيةاملدير العام للهيئة العامة للبحوث 

 رئيس جلنة إعداد التقرير  

 الزعيب حسني إبراهيمد. 
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 الملخص 
عند تتمتع بمونع جغرافي مميز  التيإلقاء الضاااااوء على وانع التنوع الحيوي في ساااااورية إلى التقرير هذا يهدف 

الدراسااااااة الوطنية للتنوع ف ؛جعلها حوضااااااا  وراثيا  غنيا   ،كبير وتنوع طبوغرافيباين ملتقى ثالث نارات، وتتميز بت
إذ ، التوطنمن  عال   مساااتو  ب ساااوريةتمتاز . نوع نباتي وحيواني 7300الى وجود  تر اشاااأالحيوي في ساااورية 

المنطقة،  فيمن خالل مراجعة بسيطة لألسماء العلمية الالتينية ألنواع برية من نباتات وحيوانات معروفة نجد 
 .أو إحد  مدنها ةسورياسم إشارة إلى  نضمتسم النوع كان سابقا  أو مازال فى كثير من األحيان ياأن 

فصااااااااااايلة ، لذا تعد الفلورا  130جنس و 900تتبع إلى نوع  3300 يقاربيضااااااااااام النبت الطبيعي الساااااااااااوري ما 
 22تتوزع الفلورا الساااااورية بين المكونات التالية:  .تنوعةالساااااورية واحدة من الفلورات الزاخرة باألنواع النباتية الم

 3270 بنحوعدد أنواع مغلفات البذور يقدر و نوعا  من غمديات وعريانات البذور،  12نوعا  من التريديات، و
أن عدد على تدل التقديرات و  ،والوراثي الحيوي تمتلك ساااااااورية ثروة حراجية عالية القيمة من حيث التنوع . نوعا  

وهذا يعادل ربع األنواع النباتية  ،نوع 800ة التي تعيش في الغابات وفي مجتمعاتها يقارب األنواع النباتية البريّ 
 نوع   1400أكثر من يصااال إلى  اتهانباتبتنوع طبيعي كبير في البادية الساااورية تتميز . الساااورية فلوراالمكونة لل
أنواع من الباااااذرياااااات  4(، وAlgaeنوعاااااا  من الطحاااااالاااااب ) 660 سااااااااااااااجلااااات الااااادراساااااااااااااااااااات وجود. نبااااااتي

(Spermatophyta في المياه البحرية السورية، و ) نوعا  من  94أظهرت نتائج الحصر في المياه العذبة وجود
 13و (،Bryophytaنوعا  من البريويات ) 27(، وFungiنوعا  من الفطريات ) 176(، وAlgaeالطحالب )

 مساااااااااتو   يعد (.Spermatophytaنوعا  من البذريات ) 298و ،(Pteridophytaنوعا  من السااااااااارخسااااااااايات )
 الفلورا% من مجمل 7أي ما يقارب  ،نوعا   243حوالي  هايبلغ عددساااااااااااورية، و  في عاليا  األنواع النباتية  توطن

 . السورية الطبيعية
تبع ي نوع 2500 تم تحديد أكثر منة، و الموارد الوراثية غير النباتيمن  كبير   تعد ساورية موئال  خصابا  لعدد  كما 
ئة زواحف ابالم 6، و(Aves) طيورئة ابالم 15، و(Insecta) ئة منها حشااااااااااااااراتابالم 62سااااااااااااااورية، الللفونا 

النباتات ، والتزال الحاجة ماسة الستكمال التعرف على مجمل (Mammalia) ئة ثديياتابالم 5و ،وبرمائيات
  منها. الالفقارياتالموجودة في مناطق القطر المختلفة وخصوصا  والحيوانات 

ن وعشاااااارو  واحد، منها تتوزع في البيئات السااااااورية المختلفة ،نوعا  من الثدييات 124وجود  إلىالمراجع  تشااااااير
شاااكل مصااادر الغذاء الرئيساااي من اللحوم هي تف ؛أهمية انتصاااادية كبيرة اله ،من رتبة مزدوجات األصاااابعنوعا  

 والجمال، وأربعة أنواع تنتمي لرتبة مفردات األصاااااااابع )الحصاااااااان العربي في بلدنا مثل األبقار واألغنام والَمعز
تتباين في مد  انتشارها  ،الحمار القبرصي والبلدي واألهلي السوري(، وأربعة وعشرون نوعا  من رتبة اللواحمو 
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ن نوعا  من رتبة و )الكالب، القطط، الضاااااااابع، ..إلة(، وساااااااابعة أنواع من آكالت الحشاااااااارات، وخمسااااااااة وعشاااااااار 
بينت الدراسااااااااة المرجعية قواضاااااااام. وأربعون نوعأ من رتبة القوارض، ونوع واحد من رتبة ال نواثنا ،الخفاشاااااااايات

تنتمي هذه األنواع إلى الشاااعب الحيوانية المختلفة )الفقاريات، ، الساااورية نوعا  في المياه الشااااطئية 1027وجود 
الحيوانات األوالي ]المنخريات[، االساااااااااااافنجيات، القراصاااااااااااايات، حامالت األمشااااااااااااا ، الديدان الخيطية، الديدان 

نوعا   22ويات، شااوكيات الجلد، شااوكيات الفك، القميصاايات(، إضااافة لوجود الحلقية، مفصااليات األرجل، الرخ
. جدير بالذكر أن عدد األنواع التي تم الحصااول عليها من الدراسااة المرجعية التمثل (Bacteriaمن الجراثيم )

لمتوسااااااط إلى البحر ا األنواع الساااااامكية في تنتمي .جميع األنواع الحيوانية الموجودة في المياه البحرية السااااااورية
مهاجر من البحر األحمر عن طريق نناة السااااااااااااويس أو من المحيط األنواع بعض هذه  ،جنس ساااااااااااامكي 600

المحلية والمتأنلمة مع البيئات  األنواعحيث انضاااااااااااامت إلى العديد من  ،األطلسااااااااااااي عبر مضاااااااااااايق جبل طارق 
وهي  ،األنواع الموسااميةفئة هما:  رئيساايتين فئتين إلى وجودها فترة حيث من البحرية األسااماك وتقساام. المحلية

يتقدمها سااامك الساااكمبري  ،أنواع 10 هابلغ عددوي ،في الصااايد التجاري الساااوري  المهمةاالنتصاااادية  من األنواع
Scomber scomber،  اااااااااااااااااااااايتصاااااااادرها أنواع فصاااااااايلة ال، األنواع الدائمةفئة و) Sparidae15 أكثرها  ،(ا  نوع
 . Boops boopsمصادفة هو الغبس  

 ،Chondrichthyes الغضــروفيةطائفة األساااماك  األنواع السااامكية في السااااحل الساااوري إلى طائفتين:تنتمي 
 10القرش تحت أساااااااماك تنضاااااااوي و  ،فصااااااايلة 19وتنتمي إلى  ،جنساااااااا   30تندرج تحت  ،ا  نوع 49 تتضااااااامنو 

أما  .نوعا   19أجناس و 9فصائل و 8وتمثل أسماك الشفنين  .نوعا   29بلغ عدد أنواعها ، و جنسا   20فصائل و
في حين أكدت الدراسااااااااااااااات الميدانية هذا يحوي نوعا  واحدا .  ،جنس واحدو حدة االخرافيات فتتمثل بفصاااااااااااااايلة و 

 الثانية  طائفةأما الو  .نوعا  من األساااااااماك الغضاااااااروفية في المياه البحرية الساااااااورية 43للباحثين المحليين وجود 
تم صااااااايدها في المياه التي من خالل األساااااااماك وتضااااااامنت  ،Osteichthyesالعظمية  األساااااااماكفهي طائفة 

فصاااايلة  هاتتصاااادر  ،رتبة   18، موزعة على فصاااايلة 75جنسااااا  و 155نوعا ، تنتمي إلى   224البحرية السااااورية 
تليها  ،عاليةبأنواعها السااااابعة والعشااااارين التي يمتاز أغلبها بقيمة انتصاااااادية وتساااااويقية  Sparidae األسااااابورات
 Carangidae ةفصاااايلو  ،بأربعة عشاااار نوعا   Seranidaeفصاااايلة و  ،بساااابعة عشاااار نوعا   Labridaeفصاااايلة 

 Soleidaeو  Blennidaeففصااااائل  ،بثمانية أنواع Gobiidaeو Clupeidaeففصاااايلتي  ا ،نوع عشاااارأحد ب
أما ما تبقى من  ،بساااااااتة أنواع Scorpaenidaeو Callionymidaeففصااااااايلتي  ،بسااااااابعة أنواع Triglidaeو
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نوعا  من  38 وتشاامل هذه الفونا الساامكية البحريةالفصااائل فهي ممثلة بما يتراوا بين خمسااة أنواع ونوع واحد. 
نوعا  من  14، و إلى الحوض الشاااااااااارني للبحر المتوسااااااااااط األنواع المهاجرة من البحر األحمر والمحيط الهندي
 . مياه الساحل السوريةالمتوسط إلى األنواع السمكية المهاجرة من الحوض الغربي للبحر 

الدراسات واألبحاث التي تناولت أوسا  المياه العذبة ما خال الدراسات التي ُأجريت على المجموعات  نليلة هي
بدنة وانع التنوع الحيوي في  هذه الدراساااااااات عكستذات األهمية االنتصاااااااادية الغذائية كاألساااااااماك، وبالتالي ال 

 19ت جنساااا  تنضاااوي تح 56ع بنوعا  تت 157 وجود حوض العاصااايلراساااة د بينت ؛ فقدالبيئات المائية العذبة
كأغنى العوائل  Cyprinidaeوتبعا  للغنى النوعي تبرز فصااااايلة الشااااابوطيات ، من األساااااماك العظمية فصااااايلة

وأجري العديد من الدراسات التي  ،زاد االهتمام بأسماك المياه العذبةالقرن العشرين ات يتسعين . وفينوعا   99باااا
تنتمي ألربعين  ،نوعا  من أسماك المياه العذبة 95وخلصت إلى إثبات وجود تناولت معظم البحيرات واألنهار، 

تتوزع في  ،تنتمي إلى صف القشريات  ،من مفصليات األرجل تم تسجيل أربعة أنواعكما  ،فصيلة 15جنسا  و
مكونا  رئيساااااااااا  في  األخيرة وتشاااااااااكل أفراد ،Cladoceraفرعات القرون توم Isopodaمتماثالت األرجل رتبتي 

أما . Insectaنوعا  من صااااف الحشاااارات  16القاعدة الغذائية الطبيعية ألسااااماك المياه العذبة. كما تم حصاااار 
نوعا  من صاااااف  32، وBivaliva نوعا  من صاااااف ثنائيات المصاااااراع 12حصااااااء إتم  فقد بالنسااااابة للرخويات
 143ُتظهر الدراسات المرجعية للبرمائيات والزواحف في سورية نائمة تتضمن . Gastropodaبطنيات القدم 

 نوعا . 

أنواع  ويقارب عدد المهاجرة أو العابرة أو الزائرة، تأوي ساااااورية عددا  كبيرا  من الطيور المتوطنة إضاااااافة للطيور
منها  ،نوعا  من الطيور 394 في ساااااااااااااورية وجدف ؛من مجموع أنواع الطيور العالمية% 4هذه الطيور الموجودة 

إضاااافة إلى بعض األنواع الشااااردة أو المجبرة على تغيير مساااارها واللجوء إلى  ،المهاجر والعابر والمقيم والزائر
اآلفات و الكثير من أنواع الحشااااارات في ساااااورية وجد يكما . األراضاااااي الساااااورية أحيانا  بسااااابب التبدالت المناخية

 واألعداء الحيوية. ،لفيروسية، والديدان الثعبانيةالحشرية والفطرية وا

 ويتجلى حرج، عام بشااااااكل التنوع لهذا الراهن الوضااااااعفإن  سااااااورية في الحيوي  التنوع في الغنى من الرغمعلى 
 أو البرية النباتات بعض انتشاااااااااااار رنعة وتقلص ،منها الحراجية، والسااااااااااايما البيئية النظم بعض واندثار بتدهور
، في سااااااااااااااورية الحيوي  التنوع تعرض، هاؤ اختفا أو البرية الحيوانات بعض كثافة انخفاض وكذلك ،اختفائها

فالكثير  ؛ خالل القرنين األخيرين إلى العديد من المخاطر والعوامل التي أدت إلى تراجعه وتدهوره والساااااااااااااايما 
( الماعز حشاااااااااااااايشاااااااااااااااة) البري  القمحمن األنواع البرية للحبوب والبقوليات باتت مهددة، فمثال  تراجع عدد أنواع 

Aegilops  كما تباينت درجة انتشااااااااااااااار أنواع أنواع مهددة 10و متوفرة أنواع 5إلى نوعا   26المنتشاااااااااااااارة من .
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%. وبات العديد من أنواع األشاااااااجار 90و  30درجة تدهور أنواع األشاااااااجار المثمرة بين وتراوحت  ،الخضاااااااار
في  Poenia masculaالفاوانيا األنواع العشابية مثل  ومثلها، Cedrus libaniألرز ا ومنها ا ،الحراجية مهدد

 Tulipa aleppensisالتوليب الحلبي و، Iris damascena Moutالسااااااوساااااان الدمشااااااقي و، منطقة كسببب 

Regel ،الزل )تيفا( وTypha latifolia L. . تعد النظم البيئية الحراجية التالية من النظم المهددة في الونت
 .Quercus cerris subspغااباة السااااااااااااااناادياان العزري ، و  Abies cilicicaالشااااااااااااااوا  ةغاابااالحاااضاااااااااااااار: 

Pseudocerris غابة البطم االطلسااي و  ،في الجبال الساااحليةPistacia atlantica  في جبال البادية )جبل
على ضاااااااااافاف نهر الفرات، غابة  Populus euphraticaوغابة الحور الفراتي  ،البلعاس وجبل عبد العزيز(

 في الغاب.   Fraxinus syriacaفي جبال القلمون، وغابة الدردار السوري    Juniperus excelsaاللزاب 
المسااتخدمة على نطانات ضاايقة  (Landracesيوجد في سااورية العديد من األصااناف المحلية المزروعة )كما 

  Triticum durumمن القمح المحلي القاسااااااااااي والطري  ا  صاااااااااانف 40-30 كان لد  سااااااااااورية ؛لد  الفالحين
ومنها الصنف حماري  ،ونسم منها محدود االنتشار أو مهدد ،ا  منقرضبات بعضها  ،Triticum aestivumو

وكذلك األمر بالنساااابة للشااااعير والبقوليات كالحمص  القمح الطري،من القمح القاسااااي، والصاااانف ساااالموني من 
والعدس والمحاصاااااااايل الزيتية والخضااااااااار والنباتات الطبية التي باتت أصاااااااانافها المحلية محدودة االنتشااااااااار أو 

  Anethum graveolensومنها أصاااااااااااااناف الباذنجان والفليفيلة والبندورة والبطية األحمر والشااااااااااااابت   ،مهددة
 .  Apium graveolensالكرفسو 

مع سيطرة نسبية للنباتات  ،نباتيةالجغرافية ال هاانتماءات بتعددو  ،كثرة عدد األنواع النباتيةتتميز البادية السورية ب
نواع القطااااب ، وأ.Salvia spp الميرميااااة أنواع مثاااال: المتوطنااااةارتفاااااع عاااادد االنواع ، و يرانيااااة الطورانيااااةاإل
.Onobrychis spp أنواع القفعاء، و   Astrsgalus spp.،  سرمقيةالعائلة ال دتعو Chenopodiaceae  من
والغضاااا  أنواع الرمث ة شاااائعة االنتشاااار في الباديةلومن أنواع هذه الفصاااي ،همة المميزة في الباديةمال فصاااائلال

Haloxylon spp.. النباتي في البادية الساااااااورية من التدهور والتراجع نتيجة لحراثة مسااااااااحات  يعاني الغطاء
انخفاااض الكثااافااة والتغطياة  همظاااهر ومن أبزر  ،، واالحتطاااب، وحركااة اآللياااتالرعي الجااائرو  واسااااااااااااااعااة منهااا،

 ،وفقدان خصاااااوبتها ،انجراف التربة وتهدم بنيتهاو ، وتدني اإلنتاجية الرعوية ،النباتيوبسااااااطة التركيب  ،النباتية
  وانخفاض مستو  الماء األرضي. ،وتملح اآلبار

الدب البني السااوري، والنمر العربي، واألسااد، والفهد كالثديات  المائة األخيرة عدة أنواع من اختفت في الساانوات
ثالثة ، وهناك والَمعز البري  ،الصياد، وفقمة الناسك المتوسطية، وحمار الوحش السوري، وغزال الجبال، والريم

والظبي أو الريم  Gazella dorcasوغزال الصاااااحراء  Cervus elaphusأنواع نادرة جدا  هي األيل األحمر 
Gazella subgutturosa  مثل الرو أو اليحمور  . كما انقرضااااااااااات بعض األنواع نهائياCapreolus  واأليل



18 
 

كاألبقار الشااامية  المحليةالزراعية  اتالحيوان سااالالتانخفضاات أعداد معظم أنواع و  .Grvus damaاألساامر 
 ،زالبط واإلو الدواجن المحلية ك سالالتأنواع و بل والحمير، وكذلك واإل ،، والجاموسالَمعز الشاميوالعكشية، و 

تشااير الدراسااات المرجعية إلى أن عددا  من األنواع الساامكية وتعرض العديد من أنواع الطيور المحلية للتدهور. 
 . في حين كانت وافرة في الماضي ،االختفاء من شباك الصيادينوالمياه العذبة مهدد بالبحرية للمياه 
النشاااااااااطات البشاااااااارية التي نتيجة  تعرض للتدهور لكنه ،التنوع الحيوي أكثر ازدهارا  في القرون الماضااااااااية كان

، األثر السلبي للتبدالت المناخية، و والسكاني والصناعي التوسع الزراعي ومن أهمها: ،تتزايد مع التزايد السكاني
غير المنظم في الغابات والمناطق الهامشااااااااااااااية )الطبية والتزيينية( وجمع النباتات  ،واالحتطاب ،الرعي الجائرو 

األنواع  عتماد، واالساااتغالل الجائر للموارد الطبيعية، وا الصااايد البري والبحري غير المشاااروع، والحرق، و والبادية
  .بدال  من المحلية واألصناف والعروق األجنبية

 
لالهتمام المؤساااساااات الرسااامية دفع تزام باالتفانيات والمعاهدات الدولية لاالالرسااامي والشاااعبي و الوعي البيئي إن 
بلغ عدد المحميات لذلك تم انشاااء العديد من المحميات ف .هامكوناتو  الحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئيةب

ية تصاال إلى حدائق، بمساااحة إجمال 3 والحدائق الوطنية، 2وعدد مناطق الوناية محمية،  26 البيئية الحراجية
. وتم تأسااااايس % من المسااااااحة الفعلية للغابات36.6 مسااااااحة المحميات حواليهكتار حيث تشاااااكل  187521

وعدة محميات مائية أخر . بلغ عدد المحميات الرعوية  ،إضاااافة إلى محمية بحرية ،تساااع مناطق محمية بيئية
 270 الموانع الرعوية المحسااااااااااانة وند تجاوز عددألف هكتار،  682تغطي ما يزيد عن  ،محمية 59الحكومية 

من مختلف  مدخال  ألف  13. كما تم تأساااااااااايس بنك وراثي ضاااااااااام أكثر من جمعية 130كثر من تبع ألت ،ا  مونع
التي تم الحصول  أنواع المحاصيل والبقوليات المزروعة والبرية والمحاصيل الزيتية والخضار والنباتات الرعوية

نتيجة األوضاع الراهنة. وكان  البنكوند طالت يد التخريب هذا  ،مععلى نسم كبير منها من خالل جوالت الج
مجمعات  ثالثةو ،لحبوب والبقولياتمن ا البريةوراثية لألنواع مجمعات  أربعةسورية نبل األوضاع األخيرة  في

للساااااااائل . يتم الحفظ للنباتات الطبية والعطرية مجمع واحد، ولألشاااااااجار المثمرة ا  مجمع 66، وللنباتات الرعوية
ن بقيااة أنواع الفونااا لم تحظ بااالقاادر الكااافي من االهتمااام بعمليااة ي حين أالمنوي لبعض الحيوانااات الزراعيااة ف

 الحفظ خارج المونع. 
يوجد في ساورية عدة مؤساساات حكومية وغير حكومية تتولى متابعة مساؤولية االهتمام بالتنوع الحيوي وتعمل 

م أصااااادارها واالتفانيات والمعاهدات الدولية التي تم التونيع عليها. على صااااايانته من خالل التشاااااريعات التي ت
يأتي في مقدمة هذه المؤساساات وزارة الزراعة واإلصاالا الزراعي، ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة، ووزارة التعليم 

لمنظمات الدولية والجمعية السورية للبيئة. كما ساعدت بعض ا الجمعية السورية لحماية الحياة البريةو  .العالي
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ومن  ،واألنليمية المؤساااااااساااااااات الساااااااورية في هذا اإلطار من خالل تقديم الدعم الفني واللوجساااااااتي والمادي لها
المركز ، IPGRIالمعروفة سااااااابقا  باساااااام  Bioversity(، GEFمرفق البيئة العالمي )أهمها: الفاو، إيكاردا، 

لتحقيق االسااتخدام  في سااورية يتم السااعيالعربي لدراسااات المناطق الجافة واألراضااي القاحلة )أكساااد(.. إلة. 
دخال واسااااااااتثمار وا   التنوع الحيوي،االهتمام بالبحوث التي تعنى بوساااااااااعد في ذلك  ،المسااااااااتدام للموارد الوراثية

المعرفااة المحلياااة والثقاااافااة والعاااادات المتوارثااة عن ك وكااذلااا ،الموارد الوراثياااة المحلياااة في برامج تربياااة النباااات
من أشجار برنامج إعادة تأهيل ونشر بعض األصناف المحلية إضافة لبعض الصناعات التقليدية، و  ،األجداد

، لكن الطموحات لخضاااار والحبوب بهدف دراساااتها وزراعتها بشاااكل موساااع لد  الفالحين والمزارعينالفاكهة وا
 أكبر مما تم تحقيقه.

لذلك  ؛أدركت الحكومة السااااااااااااااورية أهمية دور المجتمعات المحلية والمزارعين في حفظ مكونات التنوع الحيوي 
منت لهم حقونهم المتعلقة بالموارد الوراثية وحق االنتفاع بها من خالل المصاااااادنة على االتفانيات الدولية  ،ضاااااَ

 . 2009لعام  20وتضمين ذلك صراحة في نص القانون 

نتاج الغذاء بشااكل كبير على التنوع الحيوي والخدمات التي تقدمها األنظمة البيئيةو يعتمد األمن الغذائي   ، كماا 
وتفرض توجيه العمل نحو استنبا  أصناف  ،عامال  محددا   دالسيما نلة المياه تع ،أن محدودية الموارد الطبيعية
الجفاف. وند أفادت ساااااااااااورية من الموارد الوراثية  والسااااااااااايما، متحملة لإلجهاداتو متأنلمة مع الظروف المحلية 

المحلية والمدخلة في برامج التحساااااااين الوراثي وتم تطوير العديد من األصاااااااناف الجديدة للقمح والشاااااااعير والذرة 
  والقطن...إلة.

جمة ذلك نهجت ساااااورية ساااااياساااااة االنفتاا والتعاون الدولي واإلنليمي حفاظا  على مكونات التنوع الحيوي وتم تر 
من خالل العديد من المشاااااااريع التي تم تنفيذها والتي حققت جزءا  كبيرا  من أهدافها ولم تحقق بعضااااااها اآلخر. 

صااااالا  ،وفي ظل األزمة الحالية وما فرضااااته من ونائع تظهر حاجة ماسااااة إلعادة تقييم وانع التنوع الحيوي  وا 
 لذي تركه تسرب الكوادر البشرية. وتعويض الفراغ ا ،وا عادة تأهيل البنية التحية ،ما تضرر
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 المقدمة  .1
لت محط أنظاار البااحثين بالد الشاااااااااااااااام مهاد الحضاااااااااااااااارات القاديماة، تذخر بثروات طبيعياة حياة كانت وما زا

وتنوع أناليمها ومناخها، ورني وتطور  ،ها النوعي في هذه الرنعةءولعل خصاااب مظاهر الحياة وثرا .والمهتمين
في اإلفادة من  اعةبر ال، و اتس الحيوانانئواسااات ،اتالنبات ةعا أندم الحضاااارات اإلنساااانية التي تعانبت عليها، وزر 

ر باإلبحار وصيد األسماك، دفعت الباحثين من مختلف أصقاع العالم اشتهاالخصائص هذا ومنتجات ذاك، و 
 وارتبطت ، بحثا  عن أنواع جديدة تغني المعرفة بالحياة على سااطح هذا الكوكب.هذهلدراسااة األحياء في الرنعة 

 للتجارة محورا   مونعهذا ال بفضاااااال سااااااورية وكانت ،ولعدة ثقافات لقارات ثالث بكونه ملتقى مونع سااااااورية أهمية
 األمر الذي ال شك له أثره في التنوع الحيوي.  األوسط، الشرق  بلدان من العديد بين العابرة

 للبحر األبيض المتوسط بين خطي عرض الشرني الشاطئ على آسيا نارة من الغربي الجزء تقع سورية في
شااااارق غرينتش. تحدها تركيا من ْ 42َ 25وْ 35َ 43شااااامال خط االساااااتواء، وخطي طول ْ 37َ 25و ْ 32ََ 19 

ولبنان والبحر المتوسااااط من وفلسااااطين  ،واألردن من الجنوب ،والجنوب الشاااارنيوالعراق من الشاااارق  ،الشاااامال
نابلة  تتوزع بين أراض   ،مليون هكتار 18.5تبلغ المسااااااااااااااااحة اإلجمالية للجمهورية العربية السااااااااااااااورية  .الغرب
 نابلة غير أراضو ، غير مساااتثمرة ثمرة )مروية وبعلية وسااابات( وأراض  مسااات منها أراض   ،%33بنسااابة  للزراعة

 % من44وتغطي المراعي  وبحيرات(، أنهار عامة، ومرافق مباني ورملية، )صاااااااخرية % 20بنسااااااابة  للزراعة

يبلغ طول الشريط الساحلي السوري على المتوسط  %.3حوالي   إلى الغابات مساحة وتصل المساحة، إجمالي
وتتنوع التضاااااااريس بين السااااااهول والساااااافوا الجبلية والهضاااااااب وشاااااابه  ،كم من شااااااواطئ البحر المتوسااااااط 183

متر، إضااااافة إلى  600 - 200احة هي عبارة عن هضاااااب ترتفع بين ساااام% من ال 60الصااااحراء. أكثر من 
عدد السااااااااااااااوريين يزيد على  كان 2011في بداية عام . ا  متر  2880 - 600وجود جبال يتراوا ارتفاعها بين 

، كما بلغ متوساااااااااااط معدل النمو على أرض الوطن مليون نسااااااااااامة 21منهم نرابة  وكان ،مليون نسااااااااااامة 24.5
 . 2010-2000باأللف خالل الفترة  24.5السكاني 

السااااااايما أنها تتمتع بمونع جغرافي و  ،يهدف التقرير الحالي إللقاء الضاااااااوء على وانع التنوع الحيوي في ساااااااورية
الدراسااااة الوطنية للتنوع الحيوي في سااااورية  تر اشااااأو  جعلها حوضااااا  وراثيا  غنيا ، ،كبير ، وتنوع طبوغرافيمميز

من خالل مراجعة إذ نجد ، التوطنمن  عال   مساااااااااااتو  ب ساااااااااااوريةتمتاز . نوع نباتي وحيواني 7300الى وجود 
النوع فى كثير سم االمنطقة، أن  فيبسيطة لألسماء العلمية الالتينية ألنواع برية من نباتات وحيوانات معروفة 

 .أو إحد  مدنها ةسورياسم إشارة إلى  نضمتمن األحيان ي
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 :والتربة المناخ .1.1
في حين تتساانط األمطار في الفصاول الباردة من السانة، ؛ فهو مناخ البحر المتوساطالساائد في ساورية المناخ 
والبعد عن  ،وتأثيرات ظل الجبال ،وخط العرضعن سااطح البحر االرتفاع  ا ، كما يعدوجاف ا  الصاايف حار يكون 
 المرتبطة بالعوامل السااااااااااااااورية العربية الجمهورية مناخ يتحددالطقس.  فيأهم العوامل التي تؤثر  منالبحر 

 شااااابه الجوي  الضاااااغط أنظمة فيها بما وخارجها، المنطقة ضااااامن الهوائية والكتل للغالف الجوي  العامة بالحركة

 الموسمي المنخفض الضغط وامتداد الشتاء، فصل خالل السيبيري  المرتفعالضغط  مثل ل،فص كل في الدائمة

 إلى إضااااااافة االنتقالية، الفصااااااول أفريقيا خالل يلشاااااامال الحرارية والمنخفضااااااات ،الصاااااايف فصاااااال في الهندي

 امتداد وتخضااااااع لتذبذبات لها، المصاااااااحب والطقس المتوسااااااط البحر األبيض تعبر التي الجوية المنخفضااااااات

ومن أهم العناصااااار المناخية التي تؤثر في  .ةاالنتقالي والفصاااااول الشاااااتاء وأخر  خالل فترة بين الساااااودان أخدود
 توزع النبت الطبيعي:

 األمطار: آ. 
، تبدأ (م 2500)تزداد مع االرتفاع حتى حد  معين ؛ فتتأثر كمية الهطل عموما  باالرتفاع عن سااااااااااااااطح البحر

تكون المعارض ف ؛عارض في تحديد كمية الهطل المطري الم تساااااااااااهم. كما ها بالتنانص لندرة الرياا الرطبةبعد
تعد كما  المواجهة للرياا المحملة بالرطوبة القادمة من البحر أوفر حظا  باألمطار من المعارض التي خلفها.

م ساااااانويا ، وال يزيد عدد األيام الممطرة فيها لم 100 ال تتعد  أمطارها؛ فطق أمطارا  المنطقة الشاااااارنية أنل المنا
تتراوا األمطار في المناطق ؛ ف، أما توزع األمطار في بقية المناطق فيكون متفاوتا  الساااااااااااااانةيوما  في  40عن 

 ملم 1600-1200، وتصاااال في المرتفعات الجبلية إلى نيم تتراوا بين ساااانويا   ملم 1000-600الساااااحلية بين 
وتتنانص مدة هذا  مطار في شااهر أيلول في المنطقة الساااحلية ويسااتمر حتى نهاية أيارويبدأ موساام األ، ساانويا  
 . إلى الداخل جنوبا  وشرنا   نانتقلكلما االموسم 

العامل الرئيس المحدد لهذا  هي وكمية األمطار ،تقساااااااام سااااااااورية إلى مناطق بيئية تساااااااامى مناطق االسااااااااتقرار
يتحكم فيها وجود الساالسال الجبلية الغربية، التي تحد بدورها من تأثير مناخ حوض البحر المتوسط و  ،التقسايم
 ( ما يلي:1الشكل وتشمل مناطق االستقرار ) المناطق الداخلية، ويؤدي ذلك لسيادة الزراعات البعلية. في

 :منطقة االستقرار األولى 
 إلى منطقتين: بدورها وتقسم 

 وتكون الزراعات البعلية فيها مضمونة سنويا . ،ملم سنويا   600منطقة معدل أمطارها فوق  -أ   
 ،ملم في ثلثي السااانوات المرصاااودة 300وال تقل عن سااانويا  ملم  600 -350أمطارها بين معدل منطقة  -ب 

صااااايل الصااااايفية أي يمكن ضااااامان موسااااامين كل ثالث سااااانوات ومحاصااااايلها الرئيساااااية القمح والبقوليات والمحا
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مليون هكتار وتشااااااااكل  2.7 منطقة االسااااااااتقرار الزراعي األولىوتبلغ مساااااااااحة  ،والخضااااااااار واألشااااااااجار المثمرة
 % من إجمالي مساحة القطر.14.6
 :منطقة االستقرار الثانية 

أي يمكن  ،ملم في ثلثي الساااااااانوات المرصااااااااودة 250وال تقل عن  ،ملم ساااااااانويا   350-250معدل أمطارها بين 
 ،ضمان موسمي شعير كل ثالث سنوات، وند يزرع إلى جانب الشعير والقمح والبقوليات المحاصيل الصيفية

 % من مساحة القطر.13.3وتشكل  ،مليون هكتار 2.5وتبلغ مساحتها 
 :منطقة االستقرار الثالثة 

 2-1أي يمكن ضمان  ،ةلنصف السنوات المرصود ذلكملم سنويا  وال يقل عن  250معدل أمطارها يزيد عن 
 ،مليون هكتار 1.3وتبلغ مساحتها  ،ومحصولها الرئيسي الشعير وند تزرع البقوليات ،موسم لكل ثالث سنوات

 من مساحة القطر. %7.1وتشكل 

 
 توزع المناطق البيئية الرئيسية )مناطق االستقرار( حسب معدالت الهطول المطري : (1شكل )
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 االستقرار الرابعة )الهامشية(: منطقة 
وال تصااالح  ،ملم في نصاااف السااانوات المرصاااودة 200وال يقل عن  ،ملم سااانويا   250-200معدل أمطارها بين 

 % من مساحة القطر.9¸9وتشكل  ،مليون هكتار 1.8وتبلغ مساحتها  ،لشعير أو المراعي الدائمةزراعة اإالَّ ل
 هوب(:منطقة االستقرار الخامسة )البادية والس 

 ،مليون هكتار 10.3وتبلغ مسااااااااحتها  ،وهذه ال تصااااااالح للزراعة البعلية ،وهي كل ما تبقى من أراضاااااااي القطر
 من مساحة القطر.% 55وتشكل 

 الحرارة: ب. 
العمليات والوظائف التي تتم بكونها تتحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ؛تعد الحرارة ذات أهمية كبيرة للنبات

 ،وطبيعة الغطاء النباتي ،والكتل الهوائية ،والساااطوع الشااامساااي ،وتتأثر الحرارة عموما  بخط العرض ،في النبات
هذا ويعد كانون الثاني الشاااهر األشاااد  عن ساااطحه.واالرتفاع  ،والبعد عن البحر ،وطبيعة األرض ،والتضااااريس

بينما يكون آب هو الشهر  ،دأما تموز فهو الشهر األشد حرارة في النصف الشرني من البال ،برودة في سورية
داد األشاااد حرارة في النصاااف الغربي، ويكون التباين الحراري اليومي والفصااالي نليال  في المناطق السااااحلية ويز 

ويظهر التأثير  ،وذلك ألن سااااااااالساااااااال الجبال تحد من تأثير المناخ المتوسااااااااطي ؛في الجبال والمناطق الداخلية
 فة في الشتاء والصيف.القاري فوق المناطق الجافة وشبه الجا

 الرطوبة: ج. 
أثنااء مرحلتي اإلزهاار  ، والساااااااااااااايماابعض العملياات الفيزيولوجياة في النباات فيتؤثر الرطوباة تاأثيرا  مبااشاااااااااااااارا  
أثره على الصفات النباتية  والذي ينعكس ،معدل النتح الذي يتم في النبات فيواإلثمار، ويتجلى تأثيرها األكبر 

من عام لعام ومن مونع آلخر حساااااااااب التضااااااااااريس، ويتصاااااااااف الجو في جميع أنحاء  ، وتختلف الرطوبةكافة  
 .صل الشتاء وانخفاضه في فصل الصيفسورية بارتفاع معدل الرطوبة النسبية خالل ف

 التربة: د. 
تشاااااااااااااكل التربة وساااااااااااااطا  ميكانيكيا  وفيزيائيا  وكيميائيا  وحيويا  صاااااااااااااالحا  لنمو النباتات، بما يتميز به من عوامل 
الخصاااااااااوبة الطبيعية أو المكتسااااااااابة أوكليهما معا ، وتتكون التربة مع مرور الزمن تحت تأثير مجموعة العوامل 

تصاااانف الترب في سااااورية إلى ساااابع المناخية والحيوية والبشاااارية والتضاااااريس في الصااااخور األم األولية. هذا و 
 مجموعات رئيسة:

 ا تربة البحر األبيض المتوسط الحمراء.1
 بنية والحمراء الداكنة.ا التربة ال2
 ا التربة البنية الصفراء.3
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 ا التربة الصحراوية.4
 ا التربة الجصية.5
 ا التربة اللحقية الحديثة.6
 .وتربة الغمر الشتوي ا التربة المستنقعية 7
 

 األنظمة البيئية الزراعية: .2.1
ا تقسااايم اانتر تم العشااارين، و في النصاااف الثاني من القرن الخارطة الجغرافية النباتية الساااورية األولية  توضاااع

القطر العربي الساااااااااااااوري من الناحية البيئية الزراعية وحساااااااااااااب معدالت األمطار السااااااااااااانوية إلى خمس مناطق 
 مختلفة:
  م.لم 800المنطقة الرطبة: يكون الهطل المطري السنوي فيها أكثر من  -
 م.لم 800-500المنطقة نصف الرطباة: يتراوا الهطل المطري فيها بين  -

 م.لم 500-350المنطقة نصف الجافة األولى: يتراوا الهطل المطري فيها بين  -

 م.لم 350-250المنطقة نصف الجافة الثانية: يتراوا الهطل المطري فيها بين  -

 م.لم 250المنطقة الجافة: ال يزيد هطلها المطري عن  -

)المركز  ساااااوريةأشاااااار تقرير منظمة األغذية والزراعة المعد بالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصاااااالا الزراعي في 
وذلك استنادا   ،سوريةإلى وجود ستة أنما  واضحة من أنظمة اإلنتاج الزراعي في  الوطني للسياسات الزراعية(

نتاااج المرتبطااة بااالخصااااااااااااااااائص االجتماااعيااة وعااادات اإل ،واالختالف في الظروف المناااخيااة ،للتوزع الجغرافي
 (: 2الشكل والديموغرافية وهي )

ألف هكتار  141يغطي مسااااااااااااحة  ،هو نظام زراعي مروي ومكثفنظام اإلنتاج الزراعي السااااااااااااحلي:  .1
هاااااااا تتنانص  1.3ويبلغ متوسط مساحة الحيازة  ،% من المالكين(6% من إجمالي مساحة سورية و1)

 حاصاااااااااااايل نتج النظام نساااااااااااابة عالية من الممران على حسااااااااااااابها. يُ باسااااااااااااتمرار مع توسااااااااااااع مناطق الع
المتخصاااااصاااااة مثل الحمضااااايات ومنتجات البيوت المحمية. يترافق هذا النظام بمجموعة من األخطار 

األمر الذي يزيد من خطر  ،تتمثل باسااااااااتخدام مسااااااااتلزمات اإلنتاج المصاااااااانعة كيميائيا  بمعدالت عالية
ائية إلى األحواض المائية، كما يشاااااكل رشاااااح النترات من البيوت وصاااااول هذه المواد والعناصااااار الكيمي

المحمية مصااادر نلق أسااااساااي، ويشاااكل األثر المتبقي للمبيدات والمواد الكيميائية تهديدا  حقيقيا  للمزارع 
 والمستهلك.
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% من مساااااااااااااااحة القطر 6نظام اإلنتاج الزراعي في الجبال والمرتفعات: يشااااااااااااااكل هذا النظام نساااااااااااااابة  .2
وتتميز هذه المناطق بارتفاع معدالت النمو السااااااااااااكاني، ويوجد  ،% من المالكين28وحوالي اإلجمالية 

ويعود الدخل فيها لزراعة الزيتون والتفاا  ،غاباتعلى شاااااااااااكل فيها نسااااااااااابة كبيرة من النباتات المعمرة 
 االعتماد على األمطار،ب لنظام بتربة ساااااااااااطحية ومنحدرات ضااااااااااايقةوالكرز والتبغ. تتميز مناطق هذا ا

مما أد  لزيادة الحاجة إلى العمالة  ،وانخفضاات زراعة التفاا والكرز في هذه المناطق لصااالح الزيتون 
 خالل فترة نصيرة من السنة.

 
 لبيئية لإلنتاج الزراعي في سوريةااألنظمة (: 2شكل )

 ،فيهااختالف معدالت الهطول المطري بمناطق هذه الالسااااااهول الشاااااامالية والشاااااامالية الشاااااارنية: تتميز  .3
% من المساحة 50% من المساحة اإلجمالية و25مليون هاااااااااااااااكتار ) 4.7تصل مساحة أراضيها إلى 

تتميز بانخفاض الكثافة السااااااااااااكانية. تسااااااااااااود في هذا النظام  ،% من إجمالي المالكين(31المزروعة و
%(. تتميز 3%، والعدس 6القطن %، 18الشااااااااعير %، 49زراعة المحاصاااااااايل االسااااااااتراتيجية )القمح 

ووجود دور ثانوي لإلنتاج الحيواني، ويواجه هذا النظام تحدي زيادة الطلب  مسااااااااااااحتهايازات بكبر الح
 مما يستدعي تحسين كفاءة استعمال المياه.  ،على الماء
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نظام اإلنتاج الزراعي في الغاب وسااااااااااااهول المنطقة الوسااااااااااااطى: تتميز المنطقة بمسااااااااااااتويات جيدة من  .4
مما يؤدي لتنوع واختالف نماذج الزراعة، وتبلغ مساااااااااااااحة هذا  ،األمطار وتوفر المياه مع مناخ معتدل

بينما  ،% منه63وتشكل األراضي البعلية  ،من إجمالي المساحة( %6.2مليون هكتار ) 1.16النظام 
غير مزروعة. تسود  فهي أراض   (%10) أما النسبة البانية ،%27تصل نسبة األراضي المروية إلى 

% من إجمالي مساااحة هذا 52تشااكل نساابتها ، و في مناطق هذا النظام زراعة المحاصاايل االسااتراتيجية
السااااااااايما في شااااااااامال الغاب نتيجة و  ،النظام. ومن أهم األخطار المهددة لهذا النظام تدهور األراضاااااااااي

 صحيحة للتربة. الزراعة المكثفة بالشوندر السكري والقطن المترافق مع اإلدارة غير ال

% من إجمالي 6مليون هكتار ) 1.1نظام إنتاج الجبال والساااهول الجنوبية شااابه الجافة: تبلغ مسااااحته  .5
% من األراضاااااااااي القابلة 33حيث تزرع  ،هكتار 3.8يصااااااااال متوساااااااااط حجم الحيازة إلى  ،المسااااااااااحة(

 ا النسااابة البانيةأم ،% مزروعة باألشاااجار12وهناك نسااابة  ،للزراعة في هذه المناطق بالقمح والشاااعير
وعلى رأساااااها الحمص. من أهم األخطار  ،فتزرع بمحاصااااايل أخر  مثل البقوليات والخضاااااار (55%)

ممااا أد  لهجرة  ،التهاادياادات لهااذا النظااام الفقر واالعتماااد على مصااااااااااااااااادر الاادخاال من خااارج المزرعااة
 األجيال صغيرة السن، كما يجب أن يلقى موضوع المياه مزيدا  من االهتمام. 

% 55مليون هكتار ) 10أكثر من يغطي اص بالمراعي والزراعات الرعوية: نظام اإلنتاج الزراعي الخ .6
لفشاااااااال الوصااااااااول  % فقط تزرع بالحبوب مع وجود خطر عال  1منها  ،من إجمالي مساااااااااحة سااااااااورية(

 ،يعتمد ساااااكان هذه المناطق في دخلهم على تربية الماشاااااية والرعي بشاااااكل رئيسااااايلحصااااااد. لمرحلة ا
 مليون نسمة.  1.5ويصل عددهم إلى حوالي 

 أعقد من يعد، الذي )عن نربيصة( دمشق لغوطة الزراعي البيئي النظامإضافة إلى الدراسة السابقة هناك 
 يحقق بما النظام عناصاار فيه تتكامل ،رعوي  حراجي زراعي نظام فهو ؛جدو   وأكثرها وأثبتها البيئية النظم

 العقود في الهجين واألمريكي األوربي والحور نديما ، الرومي واألبيض الحموي  األساااااود فالحور ؛اساااااتدامته
 الصاااافصاااااف الى إضااااافة الري، وسااااواني الفرعية والقنوات برد  نهر فروع ضاااافاف على تساااايطر األخيرة،
 فتكون  ،والخضاااااار المختلفة الحقلية المحاصااااايل حقول من بكثير الجوز أشاااااجار تحيط كما حيانا ،أ والدلب
. الصاانوبر من أخر   حيانا  وأ  الخضاارة، دائم الساارو من المصاادات هذه تكون  وأحيانا ريح، مصاادات بمثابة
 ومؤخرا   والعجمي، والبلدي الكالبي) المختلفة بأصنافه المشمش من الفاكهة بساتين المصدات هذه تتوسط
 وأبو المساااااكاوي  واألجاص والساااااكري، والساااااتاركنغ الغولدن والتفاا ،(وغيرها والشاااااكربكر األمريكي التدمري 
 فضاااال   والخوخ الجانرك الساااواني على البسااااتين بهذه ويحيط  والطلياني، المخملي والدراق وغيرهما، ساااطل
 وبعض والشاااااااااااعير كالقمح الحقلية المحاصااااااااااايل بعض لمّ حتُ . الكاكي بسااااااااااااتين بعض وهناك الرمان، عن
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 وأحيانا   والشاااااااباب، الفتوة مرحلة من والسااااااايما ،الفاكهة أشاااااااجار على والقرنبيط والزهرة كالملفوف الخضاااااااار
نما ،مشاااااجرة غير الحقول تكون  وأحيانا  . أخضااااار علفيا   محصاااااوال   البيقية مع الشاااااعير يحّمل  مخصاااااصاااااة وا 
 األبقار من المزرعة حيوانات لتغذية وذلك الفصة السيماو  ،والرعوية العلفية المحاصيل أو الخضار لزراعة
 المزارع بعض وهناك. وأوز وبط دجاج من الدواجن الى إضاااااااااااااافة أسااااااااااااااساااااااااااااي بشاااااااااااااكل والماعز واألغنام

صااااااصااااااة  البسااااااتانية المزارع مخلفات من الكثير يسااااااهم كما.  المناحل وبعض األصاااااايلة الخيل بتربية المتخ 
 في األراضاااااي لتساااااميد المختلفة الحيوانات مخلفات تساااااتخدم وبالمقابل. الحيوانات تغذيةفي  والمحصاااااولية

 .الطبيعية للموارد المستدامة البيئية اإلدارة مبدأ يتحقق وبالتالي الزراعات، مختلف
 الماء منساااااااااااوب وبانخفاض ،العمراني بالتوساااااااااااع األخيرة العقود في سااااااااااالبا   الزراعي البيئي النظام هذا تأثر

 في السااكان كفاية لزوم مصااادرها في اسااتنزافها بساابب الغوطة إلى الواردة المائية الموارد ونقص ،األرضااي
 تضاااااعف عن فضااااال   ،الداخلية الهجرة ضااااغط تحت هندسااااية بمتوالية المتزايدين وريفها العاصاااامة دمشااااق
 أكثر الى( 1960) يوميا   ليترات 8 من األخيرة العقود خالل المنزلية لالساااااااتعماالت الفرد اساااااااتهالك معدل
. سااااورية تجتاا التي الراهنة األزمة ظروف ظل في النظام هذا وتدهور تأثر شاااادة وازدادت. ليترا   120 من

 عن فائض وجودب تتميز أخر   مائية أحواض من جديدة مائية موارد وتأمين اسااااااااااااااتجرار من بد ال وعليه
 نهر مياه من أو( اإلنليمية المياه في المتفجرة الغنية والينابيع السااااااااااااان نبع) السااااااااااااااحل حوض مثل حاجتها
 .الفرات

 

 . حالة التنوع الحيوي:2
 . عموميات:1. 2
 التنوع( 1992) جينيرويريودفي  المنعقااادة األرض نماااة من المنبثقاااة الحيوي  للتنوع الااادولياااة االتفاااانياااة فاااتعرّ 

 السااااااااااااااهبيةو  الغابية الموائل لكل القاطنة (دنيقة حياءأ ،حيوانية ،نباتية) الحية الكائنات في التنوع بأنه الحيوي 
 على كافة وأشكالها أبعادها الحياة نهإ القول يمكن باختصار .البيئية والمنظومات والمائية والصحار   البواديو 

 .األرض سطح
فااالتنوع  ؛وذلااك لتميزهااا بتعاادد المناااخ والطبوغرافيااا ،من البلاادان الغنيااة والمتميزة بااالتنوع الحيوي  سااااااااااااااوريااةتعااد 

التي  ةالمناخي في هذا البلد يمتد من الساااااااااااحل الذي يتميز بالمناخ المتوسااااااااااطي المحتوي على األحياء البحري
يشاااامل السااااهول والجبال وحتى البادية، ولكل منطقة مناخية ل، إلى الشاااارق والداخل حوض المتوسااااطفي تعيش 
  الخاصة بها. هاونباتات هاحيوانات
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فصااااايلة، لذا تعد الفلورا  130و جنس   900نوع مرتبة ضااااامن  3300 يقاربيضااااام النبت الطبيعي الساااااوري ما 
 النوعي إلى األسباب التالية: الثراءويعود هذا  ،تنوعةالسورية واحدة من الفلورات الزاخرة باألنواع النباتية الم

ومنطقة البوادي أو  ،سااااااااااااااطتالني عدة مناطق جغرافية نباتية في سااااااااااااااورية مثل منطقة حوض المتو  -
 السهوب والصحاري، ولكل منطقة نباتاتها الخاصة المتكيفة مع شرو  الوسط السائدة.

 تنوع النباتات البرية الطبيعية. فيالطبوغرافي والمناخي وأثره  التباين -
فالزراعة منذ نشاااأت نبل عشااارة آالف سااانة أدخلت إلى بالدنا أعدادا   ؛تارية الزراعة العريق في ساااورية -

كبيرة من المحاصااايل والنباتات المزروعة، كما ُأدخل أيضاااا  عدد كبير من األعشااااب الضاااارة المالزمة 
 التفانية الرابع الوطني التقريرشااااااار كما أ والتي اسااااااتقرت لتصاااااابح جزءا  من النبت الطبيعي. ،للزراعة

والتي تنتمي ألهم المجموعااااات نوعااااا  من األنواع الموثَّقااااة  7213وجود إلى  (2009)ي الحيو  التنوع
 . (1الجدول )في سورية  الحيوية

 15ئة منها حشااااااااااااارات، وابالم 62في ساااااااااااااورية، األنواع التابعة للفونا نوع من   2500تم تحديد أكثر من كما 
، والتزال الحاجة ماسة الستكمال التعرف على ثديياتئة ابالم 5ئة زواحف وبرمائيات وابالم 6ئة طيور، وابالم

وند تم رصاااااااااد أكثر من  ،والسااااااااايما الللفقاريات الموجودة في مناطق القطر المختلفةالنباتات والحيوانات مجمل 
 .ورالطينوعا  من  394
من خالل مراجعة بسااايطة لألساااماء العلمية  ؛ فيالحظالتوطنمن  عال   مساااتو  ب اساااتثنائي بشاااكل ساااوريةتمتاز 

سااااااام النوع كان ساااااااابقا  ومازال فى كثير من االمنطقة أن  فيالالتينية ألنواع برية من نباتات وحيوانات معروفة 
كموئل طبيعي لكثير من  ةسااااااوريأهمية ، مما يؤكد أو إحد  مدنها ةسااااااورياساااااام إشااااااارة إلى  نضاااااامتاألحيان ي

 ، والضاااااااااااااابع المخطط السااااااااااااااوري Ursus arctos syriacusاألنواع البريااااة، مثاااال الاااادب البني السااااااااااااااوري 
Hyaena hyaena syriacus ، والنعار السااااوريSerinus syriacus وكذلك الحال فيما يتعلق باألسااااماء ،

 نباتية.الألنواع لالالتينية 
 العالم ها فيالموثقة والموجودة في سورية مقارنة معوعدد أنواعها األحياء أهم زمر  :(1جدول )

 النسبة المؤية األنواع العالمية عدد األنواع المسجلة الرئيسة الحيويةالمجموعات  مسلسل
 1.4 46983 641 الفطور 1

 0.2 26,900 55 البكتريا 2

 2.46 30,600 754 الطحالب 3

 13.3 750 100 باديات االلقاا 4

 1.4 220,000 3100 خفيات االلقاا 5
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 النسبة المؤية األنواع العالمية عدد األنواع المسجلة الرئيسة الحيويةالمجموعات  مسلسل
 0.19 751,000 1449 الحشرات 6

 2.4 19,056 452 األسماك 7

 0.4 4184 16 البرمائيات 8

 2.0 6300 127 الزواحف 9

 4.4 9040 394 الطيور* 10

 3.1 4000 125 الثدييات 11

 الحياة البريةطيور سورية )الدليل الحقلي( من منشورات الجمعية السورية لحماية * 
 . الفلورا السورية:2. 2

  (.3الشكل تقع سورية في المملكة الجغرافية النباتية الشمالية، والتي تضم سبع مناطق جغرافية نباتية )

 
تحت  ، وتضم ست. المنطقة اإليرانية الطورانية3. منطقة حوض المتوسط.  2. المنطقة األوربية السيبيرية.  1حيث: 

. المنطقة 4مناطق: أ.الموريتانية، ب.مابين النهرين، ج.اإليرانية األناضولية، د.الطورانية، ه.آسيا المركزية، و.المنغولية.  
المنطقة السودانية الديكانية.  .5نية.  تحت مناطق: أ.الغربية، ب.المتوسطة، ج.الشر  تضم ثالثالصحراوية السندية 

 المنطقة الصينية اليابانية..7المنطقة المدارية الرطبة. .6

 ة الشمالية. المناطق الجغرافية النباتية في المملكة الجغرافية النباتي(: 3شكل )

، حيث تشااااكل طورانيتشااااير الدراسااااات إلى أن القساااام األكبر من النبت الطبيعي السااااوري متوسااااطي أو ايراني 
ت الطبيعي. % من أنواع النب50فرده( أكثر من منهما بمة )إذا ما أخذ كل طورانياألنواع المتوسطية وااليرانية ال
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ذا أخذنا األنواع ثنائية المنطقة )المتوساااطية وااليرانية ال % من مجمل 80ة( فإن هذه النسااابة ترتفع إلى طورانيوا 
األنواع السااورية، كما يحتوي النبت السااوري على نذر يسااير من األنواع الصااحراوية السااندية واألوربية الساايبيرية 

 فريقية.والمدارية واأل

 مكونات الفلورا السورية:. 1. 2. 2

 التريديات:. فلورا 1. 1. 2. 2
أنها ذات بمعظمها مهدد باالنقراض، وتتصف معظم هذه األنواع  ،نوعا   22التريديات السورية نرابة  فلورا تضم

 (.2الجدول توزع جغرافي محدود جدا  )

 واألنواع المهددة منها التريديات افلور زمر  :(2جدول )
 األنواع المهددة عدد األنواع عدد األجناس عدد الفصائل اسم المجموعة

 Lycopodiophyta 2 3 3 2 أرجل الذئب
 Equisetophyta 1 1 2 2 أذناب الخيل
 Polypodiophyta 6 15 17 15 كثيرات األرجل

 19 22 19 9 المجموع

 عريانات وغمديات البذور: افلور . 2. 1. 2 .2
تنتمي لثالث فصااااائل وساااابعة أجناس، غالبيتها مهددة  (3الجدول نوعا  ) 12تضاااام عريانات البذور وغمدياتها 

 .بالتدهور

 لبذور وغمديات البذور واألنواع المهددةعريانات ا فلورا: زمر (3جدول )
 المهددةاألنواع  عدد األنواع عدد األجناس عدد الفصائل اسم المجموعة
 8 10 6 2 عريانات البذور
 2 2 1 1 غمديات البذور

 10 12 7 3 المجموع

 مغلفات البذور: فلورا. 3. 1. 2 .2
( أسماء أهم الفصائل النباتية 4) الجدولنوعا . ويبين  3270يقدر عدد أنواع مغلفات البذور في سورية بحوالي 

 الممثلة في سورية.
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 وعدد األجناس واألنواع التابعة لها، الموجودة في سورية مغلفات البذور فصائلأهم  :(4جدول )
 عدد األنواع عدد األجناس الفصيلــة الرقم

 االسم الالتيني االسم العربي
 Amaryllidacea 7 7 النرجسية 1

 Boraginaceae 29 101 الحمحمية 2

 Campanulaceae 5 24 الجرسية 3

 Caryophyllaceae 11 21 القرنفلية 4

 Chenopodiaceae 30 71 السرمقية 5

 Cistaceae 5 16 اللذينية 6

 Compositae )النجمية( المركبة 7

(Asteraceae) 

106 331 

 Convulvolaceae 4 21 اللبالبية 8

 Crassulaceae 5 25 الصخرية 9

 Cruciferae )الملفوفية( الصليبية 10

(Brassicaceae) 

71 189 

 Cyperaceae 10 33 السعدية 11

 Euphorbiaceae 5 51 الحالبية 12

 Fabaceae 50 402 البقولية 13

 Graminae )الكلئية( النجيلية 14

(Poaceae) 

104 222 

 Iridaceae 5 41 السوسنية 15
 Labiatae  الشفوية 16

(Lamiaceae) 

31 191 

 Liliaceae 24 149 الزنبقية 17

 Malvaceae 7 25 الخبازية 18

 Oleaceae 5 7 الزيتونية 19

 Orchidaceae 11 32 السحلبية 20
 Papaveraceae 8 34 الخشخاشية 21

 Polygonaceae 8 36 البطباطية 22
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 عدد األنواع عدد األجناس الفصيلــة الرقم
 االسم الالتيني االسم العربي

 Primulaceae 7 7 الربيعية 23
 Ranunculaceae 12 77 الحوذانية 24

 Rubiaceae 11 55 الفوية 25

 Rosaceae 19 44 الوردية 26

 Solanaceae 10 17 الباذنجانية 27

 Scrophulariaceae 15 115 الخنازيرية 28

 Umbelliferae الخيمية 29

(Apiaceae) 

74 164 

 . فلورا النباتات الحراجية:4. 1. 2 .2

بالتنوع الكبير لألنظمة  صفانوالوراثي اللذين يت لحيوي تمتلك سورية ثروة حراجية عالية القيمة من حيث التنوع ا
ة أن عدد األنواع النباتية البريّ على تدل التقديرات . وبالتباين الفريد في األنواع وتحت األنواع ،البيئية الحراجية

 فلوراوهااذا يعااادل ربع األنواع النباااتيااة المكونااة لل ،نوع 800التي تعيش في الغااابااات وفي مجتمعاااتهااا يقااارب 
ة الموجودة في لى أن عدد األنواع الحيّ إعلى الغابات في ساااااورية  أجريتتشاااااير الدراساااااات التي كما  .الساااااورية

الدراسة الوطنية للتنوع  ، إذ تشير% من عدد أنواع الحياة البرية المسجلة في سورية70حوالي يشكل المحميات 
% من مساااااحة 1.26تشااااكل الحراج الطبيعية حوالي  .نوع نباتي وحيواني 7300الحيوي في سااااورية الى وجود 

ولغاية عام  1953اصااااااطناعيا  منذ عامهكتارا ، كما تبلغ المساااااااحة المحرجة  232840تشااااااغل حوالي ف ،القطر
دلب في الدرجة األولى من حيث مسااااااااااااااحة  294482 حوالي 2016 هكتارا . تأتي محافظات الالذنية وحماة وا 

الحراج الطبيعية، كما تأتي حراج الساااااانديانيات بأنواعها وحراج الصاااااانوبر البروتي في الدرجة األولى من حيث 
 ى التالي: إل بحسب توزعها الجغرافيلسورية يمكن تقسيم الغطاء الحراجي األنواع الرئيسة المكونة لها. 

 :حراج المنطقة الساحلية .أ
يمكن تصنيف توزع طوابق النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن : من الجبال الساحلية لغربيا السفح 

 سطح البحر وفقا  لما يلي:
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  م: طابق الخرنوب  300-200من مستو  سطح البحر حتىCeratonia siliqua وبطم الالنتيسك 
لم يبق من الغابات التي كانت تكون هذا الطابق إال بعض البقع  .Pistacia lentiscus)المصطكا( 

 حيث حلت محلها المحاصيل الزراعية واألشجار المثمرة.

 200-750طابق السنديان العادي  مQuercus calliprinos  والبطم الفلسطينيpistacia 

palaestina، .وهو يتنافس في هذا الطابق مع الصنوبر البروتي 

 750-850السنديان البلوطي  طابق مQuercus infectoria.  لم يبق من الغابات في هذا الطابق
 قع مبعثرة بين األراضي الزراعية وبساتين الفاكهة .بإال 

 850-1200ر(ز )الع ري ز طابق السنديان شبه الع م Quercus cerris subsp. Pseudocerris . 

  1200-1570طابق الشوا  مAbies cilicica . 
على ارتفاع يتراوا بين  Abies cilicicaتوجد على السفح الغربي من سلسلة الجبال الساحلية غابة الشوا  

 شكلال) بشكل أساسي على السفح الغربي ا  هكتار  978وتشغل مساحة  ،فوق سطح البحر ا  متر  1450 و 1080
 السفح الشرني والشمالي والجنوبي بشكل محدود. وتتسلل إلى أعالي  ،(4

 
 غابة الشوا على السفح الغربي في نمة الجبال الساحلية (: 4) شكل

مساحة واسعة نسبيا  على السفح  Quercus cerris ssp. pseudocerrisي العزر تشغل غابات السنديان شبه 
 فوق مستو  م  1100و 900وعلى السفح الشرني بين  ،سطح البحر فوق مستو  م  1250و 900الغربي بين 

فوق م  1100–1000تركز بشكل أساسي على ارتفاع وت ،سطح البحر ضمن الطابق البيومناخي الرطب البارد
 ي في هذه المنطقة في مونع كتف العزرالعزر سطح البحر. يتركز أفضل تجمع لغابات السنديان شبه مستو  
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وعلى أتربة ناشئة  ،سطح البحر شمال بلدة صلنفة فوق مستو  م  1100على ارتفاع وسطي ندره ( 5 شكلال)
 على دولوميت وصوان.

 
  ي في مونع كتف العزر في صلنفة )محافظة الالذنية(العزر غابة من السنديان شبه (: 5) شكل

 

عاما  ولم يجر على  30أدخل الشوا واألرز اللبناني والصنوبر األسود في طبقة تحت الغابة منذ أكثر من  
. حالت طبقة تحت الغابة الكثيفة دون التجدد الطبيعي إال في وتنمية أعمال تربية ةالغابة "الجديدة" المختلطة أي

يرافق السنديان شبه  التنوع الحيوي في المونع. فيالفتحات القليلة التي يخترنها الضوء وأثر ذلك بشكل  سلبي 
، السنديان البلوطي Rubus sanctusالحراجية مثل: توت السياج  األنواعمن  في هذه المنطقة عدد ي العزر 

Quercus infectoria الدفنة ،Daphne oleifolia العسلة الشرنية ،Lonicera orientalis النبق ،
، وبعض أنواع Cornus mas، القرانية Styrax officinalisالصطرك ، اRhamnus catharticaالمسهل 
 ..Astragalus sppالقتاد 

ويمكن تصنيف توزع طوابق النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات  :من الجبال الساحلية الشرقي السفح 
 يلي:اعن سطح البحر وفقا  لم

  السنديان البلوطي غير واضح ويحتل سطيني. طابق لطابق السنديان والبطم الف م: 900إلى  300من
 منطقة ضيقة بين هذا الطابق والالحق بسبب التدهور الشديد للغابات.

  (العزر) ي العزر به شطابق السنديان م:  1100إلى  900من. 
  طابق األرز اللبناني م:  1570 إلى 1100منCedrus libani 

 األرز اللبناني على السفح الشرنيتوجد غابة  ،Cedrus libani غابة األرز اللبنانيتنتشر على هذا السفح 
سطح  فوق مستو  م  1450و 900على ارتفاع بين ات فقط هكتار  8حتل مساحة حوالي تو  ،من السلسلة ذاتها
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توجد أفراد نليلة و معمرة من األرز على المنحدر الجنوبي  ناسية. كلسيهعلى أتربة ناشئة على صخور  البحر
 ،%50–40غالبا  )الشوا واألرز اللبناني(  ال تتجاوز التغطية الشجرية لكال النوعين )بلتعه(. حول نرية الشوا

، مع ذلك توجد )منها تجفيف مستنقع سهل الغاب( وربما تقع المسؤولية في هذا التدهور بكاملها على اإلنسان
 بمظهرها الحراجي األوجي. بعض البقع التي ال زالت تحتفظ

، الشرد Ostrya carpinofoliaالصلع ها: أهم ،الحراجية األخر   ألنواعامن  يرافق الشوا واألرز عدد
Carpinus orientalis العدريش ،Juniperus drupacea السنديان اللبناني ،Quercus libani الدردار ،

، السفرجلية S. area اآلرية، الغبيراء Sorbus torminalis، الغبيراء الممغصة Fraxinus ornusالتزييني 
Cotoneaster nummularia نيقب مونبليه ،Acer monspessulanum ، القيقب وA. hyrcanum ،

، والبيلسان صغير الثمر Quercus cedrorum، السنديان Rhamnus catharticaالنبق المسهل 
sambucus ebulus النادرة والمهددة باالنقراض مثل الفاوانيا  األنواع، إضافة إلى العديد منPaeonia 

corallina،  والفقيسHelleborus vesicarius . العديد من األصول البرية لألشجار المثمرة كالمحلب وهناك
 .واألجاص البري والزعرور وخوخ الدب

تتوضع في الجزء الشمالي الغربي من القطر ضمن طوابق بيومناخية شبه التي  غابات الباير والبسيطكما توجد 
 1200و  840متوسطية حرارية وحقيقية. يتراوا الهطول في هاتين المنطقتين بين  هرطبة معتدلة أو طوابق نبتي

يسيطر  ،ألف هكتار 50 عنمساحتها  ، وتزيدهذه الغابات النواة الحراجية الرئيسة في سورية دم سنويا . تعلم
وتمتد حتى  ،تبدأ من سطح البحر في منطقة البسيط ،(6 شكلال) Pinus brutiaعليها الصنوبر البروتي 

ينتشر ضمنها مجموعات حرجية نقية أو مختلطة من و  ،جبال الباير مستو  سطح البحرعن م  900ارتفاع 
 . حيث تسمح عوامل التربة بذلك Quercus cerris. ssp. pseudocerrisي العزر السنديان شبه 

 
 سورية يغابات الصنوبر البروتي في منطقة الباير شمال غرب(: 6) شكل
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، القطلب Ceratonia siliquaتحت الغابة نامية بشكل جيد ومن أهمها: الخرنوب  مختلفةنباتية أنواع  وهناك
Arbutus andrachne البقص ،Rhus cotinus اآلس ،Myrtus communis القرانية ،Cornus mas ،

 Acer syriacum، القيقب السوري P. lentiscus، بطم الالنتسك Pistacia palaestinaالبطم الفلسطيني 

 Rhamnus، السويد Fontanesia philyreoides، الرميميم الزرودي Phillyrea media، الزرود 

palaestina االصطرك ،Styrax officinalis الدردار التزييني ،Fraxinus ornus الغار ،Laurus 

nobilis و الشربين ،Juniperus oxycedrus. 
 Spartium، الوزال Calycotome villosaوينتشر على أطراف الغابة نباتات أليفة للضوء مثل: الجربان 

junceum القريضة الوبرية ،Cistus villosus  ، القريضة البيضاء وC. salviifolious ، العجرم وErica 

verticillata ، البالن الشوكي وPoterium spinosum والشويك ،Genista acanthoclada.  تنمو هذه
الغابات على أتربة ناشئة على صخور مختلفة، وهي ما تزال في حالة جيدة نسبيا  بالرغم مما عانته من الحرائق 

 .غابات أوجية أو شبه أوجية دوالقطع والتخريب وتع( 7 شكلال)

 
 حرائق الغابات تزيل مساحات كبيرة من الغابات األوجية في محافظة الالذنية.(: 7) شكل  

 
إضافة إلى منطقتي الباير والبسيط يوجد الصنوبر البروتي في المنطقة الساحلية على أتربة ناشئة على الكلس 

يوجد  سلمى، وعلى طول نهر الكبير الشمالي حتى جسر الشغور.و الحفة، و والكلس المارني في وادي ننديل، 
تعد ، و طابق البيومناخي الرطب المعتدلغابة من السنديان شبه العزري في الفرنلق )شمال الالذنية( ضمن ال

%. التجدد 90و 85تتراوا التغطية الشجرية بين  ؛ إذهذه الغابة النظام البيئي األكثر نضجا  وكماال  في سورية
توجد غابات  الطبيعي شبه غائب في القسم القريب من الطريق العام بسبب الضغوطات السياحية المكثفة.
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الشكل )مختلطة من السنديان شبه العزري والصنوبر البروتي في منطقة الباير خاصة على السفوا الشمالية 
 %. 75وتبلغ التغطية الشجرية ( 8

 
 سورية يي في الباير شمال غربالعزر والسنديان شبه  غابات أوجية مختلطة من الصنوبر البروتي(: 8) شكل

 

سنديان الكستناء و السرو دائم االخضرار و الحلبي و الصنوبر ال الساحلية القسم الجنوبي من الجبالكما يتضمن 
 ، وفيها الغابات التالية:روميالبلو  البلوطي و العادي و ال

 غابات الصنوبر الحلبيPinus halepensis :  توجد بقع صغيرة من الصنوبر الحلبي بالقرب من
 50القدموس في الطابق النبتي المتوسطي الحقيقي وال تتجاوز التغطية الشجرية في أغلب األحيان 

 تصل لاتوجد غابة صغيرة من الصنوبر الحلبي شمال غرب صافيتا التغطية الشجرية فيها و % ، 
90 .% 

 غابات السرو دائم االخضرارCupressus sempervirens :  يوجد غابة سرو دائم االخضرار في
على تخوم  ،(9 شكلال) )السمرة( غرب مدينة كسب الطابق النبتي المتوسطي الحقيقي في نره دوران

الحدود السورية التركية. يرافق السرو السنديان العادي والخرنوب، وهو في حالة شديدة التدهور. يوجد 
السرو دائم االخضرار طبيعيا  في منطقة عين حالنم )نرية شمسية جنوب مصياف(، ومنطقة الزينة 

ة دير ماما، وكذلك شمال مصياف، والقدموس، وعلى الطريق بين مصياف وأبو نبيس حتى جنوب نري
 %.50في جوبة برغال.  تبلغ التغطية الشجرية حوالي 
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 السرو دائم االخضرار في مونع نرية السمرة )نره دوران((: 9) شكل

 

  غابة الكستناء العاديةCastanea sativa :  يوجد غابة صغيرة من الكستناء العادية في وادي
والسنديان  Quercus cerris ssp. pseudocerrisي العزر يرافقها السنديان شبه  ،النضار  
 .Q. aegilopsوالبلو  الرومي  Quercus infectoriaالبلوطي 

  غابات السنديان البلوطيQuercus infectoria :  جد بقايا غابة من السنديان البلوطي في تو
انخفاض التغطية  %، أد 60وال تتجاوز التغطية الشجرية فيها حاليا   ،وهي شديدة التدهور ،القدموس

  .Quercus calliprinusغزو المنطقة بالسنديان العادي  سببمما  ،عطاء المنطقة صفة جفافيةإل
  غابات السنديان العاديQuercus calliprinus :   يشغل السنديان العادي مساحات واسعة نسبيا

سطح  فوق مستو  م  700و 300لى ارتفاع بين ، والسيما النطاق الوانع عمن الجبال الساحلية
بقع متباعدة ومتناثرة مرتبطة في غالب إال في ال يوجد على شكل غابات ذات أشجار عالية  ،البحر

مختلطا  مع  فيكون على شكل ماكي وجودهباني مناطق في أما  ،(بالمزاراتبالموانع الدينية )األحيان 
 Styraxاالصطرك و ، Pistacia palaestinaعدد كبير من المرافقات أهمها: البطم الفلسطيني 

officinalis ، الزرود وPhillyrea media ، القطلب وArbutus andrachne والبقص ،Rhus 

cotinus الشوكية ذات الداللة التدهورية مثل  األنواع.  كما يوجد في األماكن جيدة اإلضاءة عدد من
، والجربان Poterium spinosum، البالن الشوكي Genista acanthocladaالشويك 

Calycotome villosa أخر  ذات داللة تدهورية أيضا  مثل القريضة الوبرية  أنواع، إضافة إلى
Cistus villosus ، القريضة البيضاء وC. salvifolious والعجرم ،Erica verticillata .وغيرها 

ويتعرض لتعديات اإلنسان ونطعانه  ،السفوا المنحدرة يةونافي  (الماكي) هذا النظام البيئي يسهم
حتى تعود غابة السنديان العادي إلى الحالة األوجية ال بد من حماية  .(10 شكلالبشكل مكثف )
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إضافة إلى الغابات  الماكي من الحرائق والتعديات المختلفة التي يتعرض لها من اإلنسان ونطعانه.
 ،Olea oleasterوالزيتون البري  ،Ceratonia siliqua المذكورة فقد شغلت غابات الخرنوب

مساحات ال بأس بها يوما ما في الشريط الساحلي من سطح  Pistacia lentiscusوبطم الالنتسك 
لكن أعمال القطع لتحويل هذه المناطق إلى أراض  زراعية أدت إلى نرب  ،م 300البحر وحتى ارتفاع 

 . ديد من األنواع النباتية والحيوانيةوزوال الع ،اندثار هذه النظم البيئية الحراجية
 

 
 الرعي الجائر في الماكي(: 10) شكل  

 غطاء الغابي في المرتفعات الهضابية في جبل األكرادب. ال
بسبب الرعي والحرائق والتوسع  ؛الوانع شمال غرب حلب ،في جبل األكرادتقريبا  زال نصف الغطاء الحراجي 

 يتجاوزمن الغابات في المناطق السهلية، والتالل والهضاب التي مهمة الزراعي الذي أد  إلى انتطاع مساحات 
 %، مما أد  إلى غياب الطابق النبتي المتوسطي الحراري، كما أن محدودية ارتفاع السلسلة50–40انحدارها 

د الطابق النبتي المتوسطي الجبلي. أي تتركز بقايا غابات جبل األكراد ( تحول دون وجو م 1160)أعلى ارتفاع 
 ن من الغابات:  ان رئيسياحيث يسود نوع ،ين المتوسطي الحقيقي والمتوسطي العلوي يفي الطابقين النبت

 مخروطيات جفافية وسنديانيات مستديمة الخضرة 
سطح فوق مستو  م  780 هاال يتجاوز ارتفاعتحتل المخروطيات الجفافية الجزء الشمالي من السلسلة التي 

وسنديانيات جفافية في األجزاء الوسطية والشمالية من  ،Pinus brutiaويمثلها الصنوبر البروتي  ،البحر
السنديان العادي  امع مرافقاته المألوفة. توجد غابت Quercus calliprinusيمثلها السنديان العادي  ،السلسة

م، وغابة من السنديان  800وغابة من الصنوبر البروتي على ارتفاع  ،رية هيانليوالصنوبر البروتي عند ن
 م. 780العادي على ارتفاع 
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 سنديانيات متساقطة األوراق 
لوحظ أيضا  ظهور  ،ي العزر تتمثل بغابة السنديان شبه  ،اقيوجد في المناطق المرتفعة من الجبل متسانطات أور 

حيث يسيطر السنديان البلوطي  ،م كما هو الحال عند نرية نورنية 600هذا الطابق بدءا  من حدود أدنى من 
من ي. يرافق السنديانيات متسانطة األوراق عدد العزر الذي يمتد في سيطرته حتى بداية ظهور السنديان شبه 

 : النباتات الحراجية األخر  مثل
Styrax officinalis, Cercis siliquastrum, Crataegus monogyna, Platanus orientalis, 

Pyrus syriaca, Prunus ursina, Tamus communis, Phillyrea media, smilax aspera, 

Pistacia palaestina, Pistacia atlantica, Rhamnus palaestina, Clematis cirrhosa, 

Jasminum fruticans, Ephedra campylopada, Bryonia syriaca. 
 ويمكن تصنيف توزع طوابق النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن سطح البحر:

 400-900 :طابق السنديان العادي  مترQuercus calliprinus،  والصنوبر البروتيPrinus brutia، 
على الترب   Quercus aegilops)الملول(  حيث يتركز السنديان العادي مع بقايا السنديان الرومي

بينما يتركز الصنوبر  ،الترب الناتجة عن البازلت لىالناتجة عن التيراروسا التي تعلو الكلس الكتيم وع
 .)السربنتين( البروتي على الترب الناتجة عن المارن والكلس المارني والصخور الخضراء

 900-1050   السنديان البلوطي  طابق البلو  : مترا(Quercus infectoria.) 

 1050- 1200   السنديان شبه  :مترا(ي العزر طابق العزرQuercus cerris subsp. pseudocerris.) 
 حراج جبال القلمون: .ج

في جبال  Juniperus excelsa لزابتنتشر بقايا غابات ال مم الجبلية لسلسلة لبنان الشرنية؛تقع على امتداد الق
البقع الوعرة  لزابوتحتل األشجار المعمرة من ال ،لزابالمعانل األخيرة لغابات ال دالقلمون على عدة نمم تع

العديد  لزاب. يرافق ال(12 ،11 نالشكال القليلة نسبيا  )طبيعي التجدد بعض من أشكال اليوجد و وشديدة الوعورة، 
 اللوز البري و ، .Crataegus spالزعرور و ، Pyrus syriacaمن األنواع الغابية البرية مثل األجاص البري 

 Rhusالسماق و ، Acer monspessulanumنيقب مونبلييه و ،  .Amygdalus sppكورشينسكي( )الشرني و 

coriaria وبعض أنواع النشم ،Ulmus spp. الفلسطيني واللبناني( والسويد( Rhamnus spp.،  الكالب وردو 
Rosa canninaفي جبال  لزابباالنقراض. من أهم أسباب تدهور غابات ال ، والعديد من هذه األنواع مهدد

والتي أدت إلى جرف وكشط  1936زخات الَبَرد الشديدة والمستمرة التي ضربت القلمون األعلى خريف  القلمون 
 ،مترا   50التربة المهد الالزم لتجدد اللزاب، وتهشيم تيجان األشجار والشجيرات، وتولدت سيول بعرض يزيد عن 

. هذا )عن نربيصة( انتهت إلى منخفضات البادية بما فيها بحيرة العتيبة ،ع الماء زاد فيها على المترينوارتفا
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 اانتر تم ا. لقد ز والتفاا والمشمشالكر  مثلمثمرة الشجار األبهدف زراعة  باإلضافة إلى كسر األراضي الحراجية
 كم.  7–3كم وعرض وسطي  55محمية بيئية بطول  لزابأماكن وجود ال

  
شجرة لزاب متقزمة )تشبه البونساي( فوق جرف  :(11)شكل 

 م فوق سطح البحر 2400صخري على ارتفاع 
: تجدد اللزاب الطبيعي فوق األراضي الصخرية (12)شكل 

 في جبال القلمون 
  

 حراج المنطقة الداخلية والشرقيةد. 
 Pistacia atlanticaبقايا غابات البطم األطلسي  

هكتار في المناطق الداخلية من سورية، سو   300000من غابات البطم األطلسي، التي كانت تشغل لم يبق 
بسبب الرعي الجائر والقطع، وفي الوانع لم يعد يوجد غابات بطم بما تعنيه كلمة  ؛بضع مئات من الهكتارات

ر البطم بشكل مبعثر في جبل . تنتشر أشجاالجبليةالوديان بطون في والسيما  ،إنما يوجد أفراد مبعثرة ،غابة
م عن سطح البحر على أتربة خفيفة القوام في  920كم(، وعلى ارتفاع  120)شرق حماه بحوالي  البلعاس
وسطحية على السفوا مع بعض األماكن المحجرة.  يرافق البطم في جبل البلعاس السويد الفلسطيني  ،الوديان

Pistacia palaestina  والخوخPrunus sp.  واللوز الشرنيAmygdalus orientalis  واألجاص البري
Pyrus syriaca.  في  أما، م 920م حتى  400تنتشر أشجار متفرنة أيضا  من البطم األطلسي على ارتفاع

 Pistaciaيرافق أشجار البطم األطلسي بطم كنتجوك فجبل عبد العزيز في الجهة الغربية من محافظة الحسكة، 

khinjuk ، تيكا بطم ميو وPistacia mutica ،شرني اللوز والAmygdalus orientalis ،بري الخوخ وال
Prunus sp. ،زعرور والCrataegus  sp. ،فلسطيني السويد والRhamnus palaestina ،األبيض  شيحوال

، Noea mucronataصر وال، Salsola vermiculata والروثا، Artemisia herba-alba العشبي
 45في جبل أبو رجمين شمال شرق تدمر بحوالي تنتشر . .Thymus spزعتر الو  .Achillea spقيصوم  وال

كم أشجار البطم األطلسي بشكل مبعثر، ويرافق أشجار البطم األطلسي في منطقة جبل أبو رجمين السويد 
 الفلسطيني والخوخ واألجاص البري، ولقد أدت أعمال القطع إلى نرب اندثار هذه األشجار.
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 ج الزاوية الشمالية الشرقية من سوريةحرا 
نوامها الرئيس أشااااااجار الساااااانديان العادي  ة،يوجد في هذه المنطقة المتاخمة للحدود التركية بقع حراجية متدهور 

 والسنديان البلوطي والبلو  الرومي.
 حراج المنطقة الجنوبيةه. 

حيث تحتله بقايا واسعة من غابات السنديان  ،توجد البقع الحراجية الرئيسة في المنطقة الجنوبية في جبل العرب
 ي في المناطق المرتفعةالعزر المنخفضة، يليه بقايا غابات السنديان البلوطي والسنديان شبه  المناطقالعادي في 

م(، كما يرافق هذه األنواع العديد من األنواع الحراجية المهدد بالزوال ونخص بالذكر: السنديان  1800)حتى 
 Acer، ونيقب مونبلييه Quercus brantii، السنديان البرانتي Quercus libaniاللبناني 

monspessulanumإضافة إلى العديد من األصول البرية لألشجار المثمرة مثل: الزعرور السينائي ، 
Crataegus sinaica ، الزعرور وCrataegus azarolus ، األجاص البري وPyrus syriaca ، البطم و

ويمكن  . Prunus ursina، وخوخ الدب Prunus tortuosaالخوخ البري و ، Pistacia atlanticaاألطلسي 
 تقسيم النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن سطح البحر وفق ما يلي:

 850-1050   طابق البطم االطلسي  :متراatlantica Pistacia ربي والزعرور العادي والسويد عواللوز ال
 طابق شديد التدهور. هو الفلسطيني و 

 1050-1400 طابق السنديان العادي والزعرور السينائي  :مترCrataegus sinaica  واألجاص السوري
 وهو شديد التدهور .

 1400-1700 وبشكل اساسي  ،يمثلها السنديان البلوطي ،وراقسانطة األتطابق السنديانيات م: متر
 .ي العزر والسنديان شبه  Quercus  look السنديان لوك

 حراج جبل الشيخ: و.
واللوز الشرني  Quercus infectoriaتضم ماكي السنديان العادي مختلطا  مع السنديان البلوطي 

Amygdalus orientalis  واللوز الوزاليAmygdalus sparitioides  والزعرور السينائيCrataegus 

sinaica  والزعرورCrataegus azarolusهذا الجبل شديد التدهور وغالبا  ما يتألف  . إن النبت الطبيعي في
التي يقل ارتفاعها عن  كما أن المناطق ،من مجتمعات تدهورية مع وجود بقايا من النبت األصلي الطبيعي

ويمكن  ،متر ند فقدت غطاءها الطبيعي بنسبة كبيرة وتصحرت أو تحولت الى مزارع لألشجار المثمرة 800
 تقسيم النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن سطح البحر:

 800-1200  :يسود الزعرور مترCrataegus azarolus   والبالنPoterium spinosum  ونباتات
 .وغيرها Cistus villosus و Cistus salviaefoliusتدهورية عديدة مثل القريضة 
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 1200-1600 :لسنديان والبلو  والملول مع األجاص البري والزعرور )ا طابق الغابات عريضة األوراق متر
وتوجد على  ،وهي غابات متدهورة جدا   ،(والقيقب الحرموني والخوخ البري واللوز والسماق واآلس والبطم

 ثرة. يسود البلو  في الجزء العلوي من هذا الطابق.عشكل دغيالت كثيفة في بقع مب

 1600-2000 :طابق اللزاب  مترJuniperus excels  يغيب فيه اللزاب كليا  منذ وهو طابق متدهور و
 .عقود

 2000-2200 وينتشر فيه نبات الزلوع تدهور مطابق المروج ويغطيه نبت  :مترFerula hermonis. 
 2200-2500 :غطاء نباتي متدهور جدا  فيه  طابق الجرود متر. 
 2500-2800 :موني ر وهو مسكن القتاد الح ،طابق الصرود واالرتفاعات العليا العارية مترAstragalus 

hermoneum والنبت الطبيعي شديد التدهور. ا ،الذي يشكل مجتمعا  أوجي 

 حراج جبل الزبداني: .ز
تتوزع الطوابق النبتية في هذا الجبل على غرار جبل الحرمون مع اختالفات محلية من حيث حدود الطوابق, 

يمكن تقسيم النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن سطح البحر  تدهور.علما  بان الغطاء النباتي الطبيعي شديد ال
 وفق ما يلي:

 800-1200 :طابق الزعرور والبالن. متر 

 1200-1800 السنديان العادي والبلوطي والزعرور والخوخ البري  وراقمتر طابق الغابات عريضات األ (
 .وبقايا من البطم(واالجاص البري والسماق 

 1800  ومروج المرتفعات والجرود )يتركز الزلوع في جبل الرهوة على ارتفاع طابق اللزاب فما فوق متر
 .والتابع لبلودان( متر تقريبا   2200-2300

  حراج منطقة غربي حمص .ح
يدخل في تكوينها بشكل أساسي الصنوبر  ،همة نسبيا  نباتية مبقايا  )أكوم معيان(منطقة غربي القصير تضم 

يرافقها ، Quercus calliprinusوالسنديان العادي  Juniperus excelsa لزابوال Pinus brutiaالبروتي 
لم يعد يوجد من أما في منطقة ضهر القصير البازلتية فوهي متدهورة.  Arbutus andrachneالقطلب 

السيما على و  ،)مثل غابة العزر والكستناء( وأشجار متناثرة هنا وهناك ةال بقع نادر إالغابات الطبيعية األصلية 
محيط البساتين أو حواف الطرق مثل السنديان العادي والسنديان البلوطي والبلو  الرومي والبطم الفلسطيني 

 ويمكن تقسيم النبت الحراجي تبعا  لالرتفاعات عن سطح البحر وفق ما يلي: وبقع من البلو  الرومي.
  الملول(  ان العادي ويشاركه البلو  الروميطابق السندي متر: 700-650تحت(Quercus aegilops. 
 700-800 :طابق السنديان البلوطي ويشاركه البلو  الرومي متر . 
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 800 - 1050  والكستناء ي العزر طابق السنديان  ا :متر. 
)نتيجة مزروعة على مدرجات المثمرة الشجار األسابقة ند تحول الى بساتين من الإن القسم األكبر من الطوابق 

وبناء على ذلك يمكن  .الغابات الطبيعية األصلية أنواعمن متفرنة ها أشجار حراجية ب تحيط (،الشديد االنحدار
تبعا  لدرجة خصوبة المونع واتجاه السفوا فيه السيادة  تكون  ،طابق مشتركانتشار النبت الحراجي ضمن اعتبار 

وعلى السفوا  ،الموانع الجيدة بيئيا  ذات الترب العميقة ونليلة االنحدار)في كل من البلو  الرومي لواالنحدار 
 .(نل خصوبة واألكثر انحدارا  وجفافا  الموانع األ )فيوالسنديان العادي  (،الرطبة والباردة

 حراج منطقة الفرات والجزيرة:ط. 
 Populusيليها الحور الفراتي  ،بين حراج هذه المنطقةالمرتبة األولى  Tamarix tigrensisتحتل الطرفاء 

euphratica  في الرنة ودير الزور والحسكة. كانت رنعة هذه الغابات أكثر اتساعا  فيما مضى، أما الموجود
بشكل مبعثر على ضفاف الفرات  ةنتشر مو  ،شجرية وشجيرية متباينة االتساعفهو عبارة عن تجمعات حاليا  

على طول مجر  النهر. أهم األنواع الحراجية المرافقة للحور الفراتي )الجزر( الموجودة  وفي الحوائج ،والخابور
 ،Typha latifoliaوالتيفا )الزل(  ،Phragmites communisالقصب  والطرفاء في منطقة الفرات والجزيرة

 .Lycium barbarum )العوسج( ونبات الديشار
لى الجنوب الشرني من )عن نربيصة( التي تقع إ بحيرة العتيبةإضافة إلى ما سبق يمكن الحديث عن منطقة 

 ؛فوق مستو  سطح البحرم  596.5 يصل إلى ع ناعها حاليا  ارتفوا ،عنها كم تقريبا   35مدينة دمشق وعلى بعد 
والمسيالت االخر  من جبال  طماء والترسيب الناتجة عن عمليات صرف فائض نهر برد بسبب عمليات اإل
 ،وكذلك بسبب عمليات ترسيب الرمال المتحركة من جهة الجنوب والشرق من البادية الجافة، القلمون الجنوبي

 خر .والذي اسهم في انحسار الماء وجفاف البحيرة مع جملة من العوامل والنشاطات البشرية األ
 1936عام  على وسلسلة لبنان الشرنية خريفالقلمون األجبال لها تعرضت التي د رَ موجات وزخات البَ أسهمت 

ت دوازدا، وكادت تتصل ببحيرة الهيجانة ،ع سطحها جدا  البحيرة واتساماء مستو  ع اارتفالمشار إليها سابقا  ب
وكانت خاللها في مرحلة نصب المستنقعات  ،سماك وغيرهاواأل اتي والحيواني من الطيور المائيةغنى بالتنوع النب

رغم موجات  ،1955حتى عام  ا  واستمر حال البحيرة وتنوعها الحيوي جيد، المائي النبتيلتعانب امراحل من 
 الذي عقب شتاء   1968بعدها عانت البحيرة من جفاف نسبي حتى ربيع عام . الجفاف التي مرت على المنطقة

دت الى جفاف الى موجة جفاف أ، ثم خضعت المنطقة فعادت الحياة المائية من جديد الى وضعها الجيد ،ا  خير 
، سماك فقد انقرضتسيما األ وال ،وتدهور التنوع الحيوي الحيواني بشدة ،نهائيا   1984الماء من البحيرة عام 

عشاب من مراحل التعانب متمثلة بالنجيل  نباتات مرحلة األكما تراجع نصب المستنقعات وحل محله تدريجيا  
خيرة من استمرار الجفاف وعدم وصول الماء الى البحيرة ظهرت المرحلة األومع ، غيرهاو لسعد اوالعكرش و 
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 Tamarixو   Tamarix manniferaي المائي متمثلة بنوعين نقيين من الطرفاء تبنمراحل التعانب ال
tetragena   واأليزون فقات من النباتات الجفافية المتحملة للملوحة من الفصيلة السرمقية والعانول امع مر 

 .فرنات من بقايا القصب والنجيل والسعدومت
هناك العديد من  ،باإلضافة الى الجفاف الذي يسيطر في منطقة البحيرة والمسقط المائي المغذي لها منذ عقود 

وتحويل ، حد روافد نهر برد أدة سد زرزر على إشامنها  ،في جفاف البحيرة تعالعوامل والنشاطات التي سرّ 
هذا باإلضافة . الفيجة ينرض مروية في المسقط المائي المغذي لنبع برد  وعأراضي البعلية الى الكثير من األ

رب في سنوات الجفاف وفصل شمين مياه المدينة دمشق لتأرجاء أرتوازية في بار اإلن اآلمالى حفر الكثير 
  .نخفاض منسوب المياه الجوفية تحت مدينة دمشق وغوطتهاالد  أمما  ،الجفاف
تملك فائضا  من الموارد المائية،  ،حواض مائية غير حوض دمشقأد من البحث عن موارد مائية من ال ب
ونظامها  ةحياء البحير إادة وا ع ،والحد من االستنزاف ،لتأمين المياهوغوطتها، جرارها الى حوض دمشق واست
 والشاطئية لمنطقة السن. رشح لذلك حوض نهر السن والينابيع العذبة المتفجرة في المياه األنليمية ويُ  .البيئي
 

 . فلورا البادية السورية: 5. 1. 2 .2

 (.5 الجدول) نباتي نوع   1400أكثر من يصل إلى  اتهانباتبتنوع طبيعي كبير في البادية السورية تتميز 
 السورية  في فلورا البادية الموجودةاألنواع النباتية  أهم (:5جدول )

 االسم العلمي م االسم العلمي م
1 Acacia stephaniana (M.B.) Wilid 121 Hyoscyamus reticulatus L.  

2 Acantholepis orientalis Less. 122 Hypecoum imberbe Sibth. et Smith  
3 Achillea falcata L. 123 Hypericum olivieri  Boiss. 
4 Achillea fragrantissima (Forssk.) 

Sch. 
124 Hypericum triquetrifolium  Turra 

5 Achillea membranacea (Labill.) DC 125 Ifloga spicata (Forssk.) Sch. Bip.  
6 Achillea santolina L. 126 Iris barnumae Fost. et Bak.  
7 Adonis dentata Del. 127 Ixiolirion tataricum (Pall.) Roem., 

Schult. & Schult.f.  
8 Aegilops geniculate Roth. 128 Koelpinia linearis Pallas  
9 Aegilops triuncialis L. 129 Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss.  
10 Aegilops vavilovii  130 Lactuca serriola L.  
11 Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.  131 Lagoecia cummoides L.  
12 Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  132 Lappula barbata (MB.) Gurke  
13 Alcea damascena Mouterd  133 Lappula sessiliflora (Boiss.) Gurke.  
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 االسم العلمي م االسم العلمي م
14 Alhagi maurorum Medik.  134 Lappula spinocarpos (Forssk.) 

Aschers.  
15 Allium aschersonianum W. Barbey  135 Leontodon laciniatus (Bertol.) Widder  
16 Allium rothii Zucc.  136 Loeflingia hispanica L.  
17 Alyssum linifolium Steph.  137 Loliolum subulatum (Banks) Eig.  
18 Alyssum minutum Schlecht. ex DC.  138 Lolium rigidum Gaudin  
19 Amygdalus argentea (Lam.) Redh.  139 Lomelosia aucheri (Boiss.) Greuter  
20 Anabasis syriaca Iljin  140 Lomelosia olivieri (Coulter) Greiter & 

Burdet  
21 Anarrhinum forskahlii (J. F. Gmel.) 

Cuf.  
141 Malcolmia crenulata (DC.) Boiss.  

22 Anchusa strigosa Banks  142 Malva aegyptia L.  
23 Andrachne telephioides L.  143 Marrubium vulgare L.  
24 Anisociandium orientale D.C.  144 Matthiola longipetala (Vent.) DC.  
25 Anthemis haussknechtii Boiss. & 

Reut  
145 Medicago astroites (Fisch. & C.A. 

Mey.) Trautv.  
26 Anthemis rascheyana Boiss.  146 Medicago radiata L.  
27 Arnebia decumbens (Vent.) Coss.  147 Medicago rigidula (L.) All  

28 Artemisia herba-alba Asso  148 Minuartia picta (Sibth. et Sm.) Bornm.  
29 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.  149 Moltkia coerulea (Willd.) Lehm.  
30 Astragalus bombycinus Boiss.  150 Moluccella laevis L.  
31 Astragalus caprinus L.  151 Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & 

J.Léonard  
32 Astragalus corrugatus Bertol.  152 Nepeta glomerata Bentham  
33 Astragalus guttatus Banks et Sol  153 Nigella arvensis L.  
34 Astragalus mollis M.Bieb.  154 Nitraria schoberi L.  
35 Astragalus pehuenches Niederl.   155 Noaea mucronata (Forssk.) Aschers.  
36 Astragalus spinosus (Forssk.) 

Muschi.  
156 Nonnea caspica subsp. zygomorpha 

Rieddl  
37 Astragalus tribuloides Del.  157 Onobrychis crista-galli (L.) Lam.  
38 triplex canescens (Pursh) Nutt.  158 Onobrychis ptolemaica (Del.) DC  
39 Atriplex halimus L.  159 Onosma echinata Desf.  
40 Atriplex leucoclada Boiss. 160 Papaver rhoeas L.  
41 Ballota undulata (Sieb. ex Fresen.) 

Benth  
161 Parapholis incurva (L.) Hubbard  

42 Bassia arabica (Boiss.) Maire & 

Weiller  
162 Paronychia kurdica Boiss.  

43 Boissiera squarrosa (Banks.) 

Nevski  
163 Peganum harmala L.  
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 االسم العلمي م االسم العلمي م
44 Bongardia chrysogonum (L.) Griseb. 

.  
164 Phlomis syriaca Boiss.  

45 Brachypodium distachyon (L.) 

Beauv  
165 Picris longirostris Sch. Bip.  

46 Brassica tournefortii Gouan .  166 Pimpinella olivieri Boiss.  
47 Bromus danthoniae Trin.  167 Pistacia atlantica Desf.  
48 Bromus japonicus Thunb.  168 Plantago afra L.  
49 Bromus tectorum L.  169 Plantago albicans L.  
50 Bupleurum papillosum D. C  170 Plantago ovata Forssk.  
51 Calligonum comosum L'Her.  171 Poa bulbosa L. 
52 Cardaria draba (L.) Desv.  172  Poa sinaica Steud  
53 Centaurea ammocyanus Boiss.  173 Polygonum equisetiforme Sibth. et Sm  
54 Centaurea dumulosa Boiss.  174 Postia lanuginose (DC.)  
55 Centaurea hyalolepis Boiss.  175 Prangos asperula Boiss. 
56 Centaurea lanulata Eig  176 Prosopis farcta (Banks et Sol.) 

Macbride  
57 Ceratocephala falcata (L.) Pers. 177 Pterocephalus brevis Coult.  
58 Chrozophora obliqua (Vahl) 

Sprengel  
178 Pyrus syriaca Boiss.  

59 Citrullus colocynthis (L.) Schrad.  179 Ranunculus millefolius Banks et Sol.  
60 Cleome glaucescens D.C.  180 Reaumuria alternifolia (Labill.) Britten  
61 Climacoptera crassa (MB.) Boc.  181 Retama raetam (Forssk.) Webb  
62 Consolida flava (DC.) Schrodgr.  182 Rochelia disperma (L. fil.) C. Koch  
63 Cornulaca setifera (DC.) Moq.  183 Roemeria hybrida (L.) DC.   
64 Cousinia wesheni Post  184 Rostraria cristata (L.) Tzvelev  

65 Crataegus azarolus L. var. aronia L. 185 Salsola kali L.  
66 Crithopsis delileana (Schult.) 

Roshev  
186 Salsola vermiculata L.  

67 Crocus damascenus Herbert  187 Salsola volkensii Schweinf  
68 Crucianella ciliata Lam.  188 Salvia ceratophylla L.  
69 Cutandia memphitica (Spreng.) K. 

Richter  
189 Salvia dominica L.  

70 Cynodon dactylon (L.) Pers.  190 Salvia lanigera Poir.  
71 Delphinium macrostachyum Boiss. 

Ex Huth  
191 Salvia palaestina Benth.  

72 Dianthus monadelphus Vent.  192 Salvia pinardii Boiss.  
73 Dianthus strictus Banks et Sol.  193 Salvia spinosa L.  
74 Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.  194 Scandix stellata Banks  
75 Ecballium elaterium (L.) A. Rich.  195 Schimpera arabica Hochst. et Steud.  
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 االسم العلمي م االسم العلمي م
76 Echinops polyceras Boiss.  196 Schismus arabicus Nees  
77 Ephedra alata Decaisne  197 Scolymus hispanicus L.  
78 Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) 

Nevski  
198 Scorzonera judaica Eig  

79 Eremostachys moluccelloides Bunge  199 Scorzonera papposa DC.  
80 Erodium cicutarium (L.) L'Her.  200 Scrophularia deserti Del.  
81 Erodium glaucophyllum (L.) L'Her  201 Scutellaria tomentosa Bertol  
82 Erodium laciniatum (Cav.) Willd.  202 Seidlitzia rosmarinus Bge. ex Boiss.  
83 Eruca vesicaria (L.) Cav.  203 Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss.  
84 Euphorbia chaborasica Gomb.  204 Siebera nana (DC.) Bornm.  
85 Euphorbia cheiradenia Boiss.  205 Silene coniflora Nees.  
86 Euphorbia densa Schrcnk.  206 Silene longipetala Vent.  
87 Euphorbia macroclada Boiss.  207 Silene swertiifolia Boiss.  
88 Fagonia bruguieri DC.  208 Sisymbrium septulaum D. C.  
89 Ferula blanchei Boiss.  209 Stachys nivea Labill.  
90 Fibigia clypeata (L.) Medik.  210 Sterigmostemum sulphureum (Banks) 

Bornm.  
91 Filago desertorum Pomel.  211 Stipa barbata Desf.  
92 Frankenia hirsuta L.  212 Stipa capensis Thumb.  
93 Garhadiolus angulosus Jaub. & 

Spach.  
213 Tamarix tetragyna Ehrenb.  

94 Girgensohnia oppositiflora (Pall.) 

Fenzl  
214 Tanacetum densum (Labill.) Sch.Bip.  

95 Glastaria glastifolia (DC.) O. 

Kuntze  
215 Taraxacum cyprium H. Lindb.  

96 Glaucium aleppicum Boiss.  216 Teucrium polium L.  
97 Glaucium flavum Crantz var. 

leiocarpum (Boiss.) Stoj. & Stef.  
217 Teucrium pruinosum Boiss.  

98 Glycyrrhiza glabra L.  218 Teucrium socinianum Boiss.  
99 Gundelia tournefortii L.  219 Thymus syriacus Boiss.  
100 Gymnarrhena micrantha Desf. 220 Tragopogon buphthaimoides (DC.) 

Boiss.  
101 Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.  221 Tragopogon longirostris Bischoff 
102 Gypsophila antari Post  222 Tribulus terrestris L. 

103 Gypsophila capillaris (Forssk.) 

C.Chr.  
223 Trigonella arabica Del.  

104 Gypsophila perfoliata L.  224 Trigonella filipes Boiss.  
105 Gypsophila pilosa Huds.  225 Trigonella monantha C.A.  
106 Halocnemum strobilaceum (Pall.) 

M.B.  
226 Trigonella noaeana Boiss.  



49 
 

 االسم العلمي م االسم العلمي م
107 Halothamnus hierochunticus 

(Bornm.) Boc.  
227 Trochocephalus olivieri (Coulter) A. 

Love  
108 Hammada tamariscifolia (L.) Iijin  228 Urtica pilulifera  
109 Haplophyllum armenum Spach  229 Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert 
110 Haplophyllum blanchei Boiss.  230 Valerianella dufresnia Bunge 
111 Helianthemum aegyptiacum (L.) 

Mill  
231 Valerianella vesicaria (L.) Moench. 

112 Helianthemum salicifolium (L.) 

Mill.  
232 Verbascum antari Post  

113 Helianthemum sessiliflorum (Desf.) 

Pers. 
233 Verbascum assurrense Bornm. et 

Hand.-Mazz.  
114 Helianthemum sessiliflorum (Desf.)  234 Verbascum eremobium Murb.  
115 Heliotropium lasiocarpum Fischer & 

C. A. Mey  
235 Verbascum glanduliferum (Post) Hub.-

Mor.   
116 Herniaria hirsuta L.  236 Vicia monantha Retz.  
117 Hippocrepis unisiliquosa L.  237 Xanthium spinosum L.  
118 Holosteum glutinosum (M.B.) Fisch.  238 Xanthium strumarium L.  
119 Hordeum glaucum Steud.  239 Ziziphora tenuior L.  
120 Hyoscyamus desertorum (Aschers.) 

V. Tackholm  
240 Zygophyllum fabago L.  

 

 :المسطحات المائيةفلورا . 6. 1. 2. 2

 (Spermatophyta)أنواع من البذريات  4، و(Algae)نوعا  من الطحالب  660 سجلت الدراسات وجود
نوعا  من الطحالب  94 وجودفي المياه العذبة أظهرت نتائج الحصاااااااااااااار في المياه البحرية السااااااااااااااورية، و 

(Algae،) نوعا  من الفطريات 176و (Fungi)نوعا  من البريويات  27، و(Bryophyta) ،نوعا   13و
 .(Spermatophyta)نوعا  من البذريات  298و (Pteridophyta)من السرخسيات 

 في سورية: ةتوطناألنواع النباتية الم. 2. 2 .2

نوعا . أي ما  243المتوطنة في سورية حوالي النباتية يبلغ عدد األنواع سورية، و  في ا  عالي التوطن مستو   يعد
أن األجناس التسعة األولى في نسبة على السورية الطبيعية، ودلت الدراسات  الفلورا% من مجمل 7يقارب 

، Iris ،Astragalus ،Centaurea ،Alium ،Verbascum ،Salvia ،Trifoliumتوطن أنواعها هي: 
Vicia ،Euphorbia من األنواع النباتية المتوطنة في سورية.50، حيث يتبع لها حوالي % 
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هذه  تم تحديد ،(6 جدولال) ا  مهم ا  نباتي ا  مونع 33 في تقريبا   المد  المتوطنة محدودة األنواع تسجيل مكنأ
محليا  وفق معايير دولية تشكل إطارا  لتطبيق البند الخامس من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  المناطق

 المتوسط البحر مناخطوابق  ضمنكافة  سورية أنحاء في الموانع هذە تتوزعو  اتفانية التنوع الحيوي، لصادرة عنا
. ويبين (13 الشكل) وي والصحرا الجاف وشبه الرطب وشبه الرطب :وهي الوطني المستو   على المعروفة
من الموانع النباتية  ةإن سبع وأهم األنواع النباتية المنتشرة فيها. ،بعض الموانع النباتية المهمة (7الجدول )

، )أراضي رطبة ذات أهمية دولية) همة في سورية محمية بشكل كامل أوجزئي، وتشمل مونع رامسار واحدمال
 .هأو لكاملمن المونع ها نوع من اإلدارة لجزء فيمنها يوجد ة وثالث

 في سورية النتشار األنواع المتوطنة  المهمةموانع النباتية ال(: 6جدول )
 المنطقة التسلسل المنطقة التسلسل المنطقة التسلسل

دجلة-كراتشوك 1  جبال لبنان الشرنية 23 جبل البشري  12 
 القلمون  24 أبو نبيس 13 جبل األكراد 2
 ناسيون  25 كنفو 14 جبل عبد العزيز 3
وادي القرن -رخلة 26 ميادين 15 جبل الوسطاني 4  
الجبول-الحص 5 ندموس-مصياف 16  الهيجانة-العتيبة 27   
 جبل الشية )حرمون( 28 البلعاس 17 جسر الشغور 6
كسب -الفرنلق 7 الجوالن يشمال 29 جبل الشاعر 18   
البسيط-أم الطيور 8  الصفا 30 جبل أبو رجمين 19 
الحفة-سلمى 9  اللجاة 31 ضهر القصير 20 
جوبة البرغال-صلنفة 10  جبل العرب 32 الكبير الجنوبي 21 
 وادي اليرموك 33 أّكوم 22 الغاب 11

 

 األنواع النباتية المتوطنة فيهاوأهم  ،الموانع النباتية المهمة :(7جدول )
 األنواع المتوطنة المنتشرة فيها المنطقة

األكراد جبل  Astragalus antabbicus, Astragalus darmikii, Vicia qatmnesis, Onosma 

cinérea, Cicer bijugum, Vaccaria liniflora, Ranunculus millefolius. 

وامانوس أنطاكية  Smilax excelsa, Iberis sempervirens, Iberis sempervirens 

-صلنفة البرغال جوبة   Cedrus libani, Abies cilicica  

لبنان الشرقية جبال  Iris antilibanotica, Thymus alfredae, Silene achlumbergeri, Alyssum 

subspinosum, Astragalus antilibani, Ferulago frigida  
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 األنواع المتوطنة المنتشرة فيها المنطقة
 Iris postii-mout, Onobrychis pinnata, Ajuga rechingeri جبل أبو رجمين

 Kickxia aegyptiaca, Rheum palaestinum الصفا

 Achillea conferta, Astragalus dactylocarpus, Onobrychis nisibena, Iris جبل العرب

auranitica, Allium drusorum, Gagea procera. 

 

 
  همةمتوزع الموانع النباتية ال: (13)شكل 

 
 . الفونا السورية:3. 2

التي تنتمي إلى صف الثديات  الموارد الوراثية غير النباتيةمن  كبير   تعد سورية موئال  خصبا  لعدد  
(Mammalia)  وصف الطيور(Aves)  وصف الحشرات(Insecta).  مع مختلف  المواردوند تكيفت تلك

فيها، نظرا  لدورها الكبير والمستمر في  الحيوي عناصر البيئة السورية، وأصبحت ركنا  أساسيا  من أركان التنوع 
 التي تطورت في سورية خالل مختلف الحضارات التي مرت بها. و كافة النظم الزراعية 
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 :ثديات اليابسة فونا. 1. 3. 2

عرض وضع يتم وسوف  ،تتوزع في البيئات السورية المختلفة ،نوعا  من الثدييات 124تدل المراجع على وجود 
 .وحسب غزارة انتشار أنواعها أو ندرتها ،موزعة حسب رتبها سورية وبشكل مختصر،أنواع الثدييات المختلفة في 

 فيما يلي المعلومات التي تتعلق بكل رتبة من رتب الثديات في سورية:و 

 : Arthiodactylaرتبة مزدوجات األصابع  
فيشكل مصدر الغذاء الرئيسي من اللحوم  ،له أهمية انتصادية كبيرةمامنها  ؛وعشرين نوعا   تضم واحدا  

هناك ولكن  ،األنواع الغزيرة جدا  مثل األغناممنها والجمال.  َمعزواألغنام والمثل األبقار سوريا في 
 تتوزع كما يلي: ،أو انقرضت فعال   ،بعض األنواع التي هي في طريقها إلى االنقراض

 Bos Taurusُيعتقد أنها تنتمي إلى نوع األبقار الهندية : Bovis domascena األبقار الشامية .أ

indica وانتشرت منها إلى بقية مناطق سورية (14الشكل ) تطورت األبقار الشامية في غوطة دمشق ،
وند تعرضت األبقار الشامية وماتزال، للخلط العشوائي مع ذكور  الشام بشكل عام، بالدو  ،بشكل خاص

نتاجها إ، وذلك بهدف الحصول على الحيوانات الخليطة رغبة بدخولها القطر منذ أبقار عرق الفريزيان
 وتتنانص أعداد األبقار الشامية بشكل يدعو للقلق من احتمال انقراضها. ،الكبير من الحليب واللحم

 
 البقرة الشامية: (14)شكل 

 

  Bos Taurus indicaُيعتقد أن األبقار العكشية تنتمي إلى نوع األبقار الهندية : األبقار العكشية .ب
نشأت في مختلف المناطق السورية، تنتشر األبقار العكشية في سورية  ،وهي مجموعات وراثية ،أيضا  

وتباين ألوانها، ونابليتها للتسمين الجيد، أما  ،وفي بعض الدول المجاورة، وتتميز بحجمها الصغير
عها ، وند تنانصت أعدادها بشكل كبير نتيجة خضو (15الشكل ) إنتاجها من الحليب فهو نليل جدا  
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ومازال مستمرا  حتى هذا الونت  ،ات من القرن الماضييبدأ في السبعينلمشروع التدريج الوطني الذي 
برغبة من المربين من جهة، واستمرار وحدات التلقيح االصطناعي التابعة لمديرية اإلنتاج الحيواني 

م تتخذ اإلجراءات ولكن ل ،بتلقيح تلك األبقار بقشات الفريزيان والهولشتاين فريزيان من جهة أخر  
 المناسبة لحمايتها و تحسينها وراثيا  ببرامج محكمة. 

 
 البقرة العكشية (: 15شكل )

 

وهي مجموعات األبقار التي نتجت من مشروع التدريج الوطني لألبقار األبقار المحلية المحسنة:  .ج
، وتم فيه تلقيح (16الشكل ) المحلية العكشية )الجوالنية( الذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي

 األبقار المحلية بثيران الفريزيان، والحصول على عدد من األجيال المدرجة.

 
 البقرة الجوالنية: (16)شكل 
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من ات يأدخلت ساللة الفريزيان إلى القطر في بداية الستينأبقار الفريزيان )الهولشتاين فريزيان(:  .د
 يناوبعض نطعان الفريزيان األمريكي المعروف بالهولشتتم استيراد السائل المنوي و ، القرن الماضي

، ويتم إنتاج السائل المنوي للتلقيح من ريزيان األصلي لصفة إنتاج الحليبفريزيان لتحسين عرق الف
فريزيان للعيش  يناوالهولشت وند تكيفت أبقار الفريزيان ثيران نفية وراثيا  من نبل الدولة وتوزع مجانا ،

 .(17الشكل ) وف البيئية للقطر العربي السوري واإلنتاج في الظر 

 
  أبقار الفريزيان(: 17شكل )

ال توجد دراسات توصيفية له وند تم إحداث مركز بحوث الجاموس إلجراء : Bos bufalis الجاموس .ه
كثاره وا عادة نشر تربيته في الشمال  ؛في منطقتين حاليا   شرت، يندراسات توصيفية وتحسين إنتاجيته وا 

 .(18الشكل ) وفي الوسط نرب التجمعات المائية ،الشرني من سورية

 
  الجاموس(: 18شكل )
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  Ovis syriacusأغنام العواس:  .و
عرق األغنام الوحيد  يوه، نوع غزير جدا   يفه سورية؛تعد أغنام العواس عماد الثروة الحيوانية في 

 ،وال يزال يشكل المصدر األول واألساسي للحم والجبن والسمن والصوف والجلود ،الذي يربى في سورية
األول رأسه أشقر والثاني  ؛يوجد نموذجان منها حسب اللون  .تنتمي إلى نوع األغنام المستأنسةوهي 

 (.19الشكل )رأسه أسود 

 

 أغنام العواس(: 19شكل )

وُيصنف ضمن  ،المستأنس َمعزالشامي إلى نوع ال َمعزينتمي ال: Capra hircus عز الشاميالم   .ز
 طانةويمتلك  ،(20الشكل )في المناطق الحارة  الحليبالمتميزة على مستو  العالم بإنتاج  َمعزالعروق 

فر فيها ميز في غوطة دمشق التي يتو نشأ هذا العرق الم .ميةوأوراثية عالية إلنتاج الحليب والوالدات الت
أصبح ويتميز بلونه البني واألسود بشكل عام مع ضخامة في الحجم.  ،العامالعلف األخضر طوال 

الشامي عرضة  لالنقراض كأصل وراثي ما لم تتخذ اإلجراءات المناسبة لحمايته وتحسينه وراثيا   َمعزال
 ببرامج محكمة، ومنع تهريبه بشكل غير نانوني.  
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 عز الشاميالم(: 20شكل )

 وُيصنف ،Capra hircus المستأنس َمعزال نوع إلى السوري  الجبلي َمعزال ينتميعز الجبلي: الم   .ا
 والمناطق السورية الساحلية الجبال منطقة في َمعزال من العرق  هذا نشأ األغراض، متعدد المعز ضمن

في  رعيال في فائقتين وحيوية مهارة الحيوانات واكتسبت المتوسطية، الجبلية البيئة في لها المجاورة
 .(21الشكل ) الوعرة المناطق وتسلق الجبلية المراعي

 
  المعز الجبلي (:21شكل )

 

الشاااااااااااااااامي والجبلي والسااااااااااااااالالت  َمعزوهي مجموعات خليطة وراثيا  من المجموعات المعز البلدية:  .ط
صول الوراثية. توجد تلك المجموعات على شكل أفراد أو نطعان صغيرة في بعض األ مجهولةاألخر  

 لحدودية منها.السيما او المناطق من سورية، 
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ـــة .ي ـــال العربي ـــل( الِجم  Camelusينتمي الجمااااال العربي إلى الجمااااال ذي السااااااااااااااناااااام الواحاااااد : )اإلب

dromidarius (22 الشكل). 

 
 السنام الواحد الجمل العربي ذو(: 22شكل )

 :Prtissodactylaرتبة مفردات األصابع  
 وتضم أربعة أنواع تتوزع كما يلي:

وألوانه السوداء أو البيضاء أو الرمادية  ،يتميز بحجمه الصغير Equus arabium الحصان العربي .أ
 .وهو محافظ عليه نسبيا   ،أو البنية

 .وكاد ينقرض في سورية ،نسبيا   وحجمه كبير ،لونه أبيضالقبرصي: الحمار  .ب
وهو أصغر حجما  من  ،: لونه متدرج بين األسود واألبيضEquus syriacus األهلي السوري الحمار  .ج

 .وتنانصة أعداده بشدة في العقود األخيرة ،الحمار القبرصي
 .)إن لم يكن ند انقرض( في طريقه لالنقراض :Equus asinus الحمار البري  .د

 :Carnivora  رتبة اللواحم 
 يمكن توزيعها حسب غزارة انتشارها أو ندرتها أو انقراضها على الشكل التالي: ،نوعا   24هناك 

 Felisوالقط  ،بأصنافة البرية واألهلية Canis familiarisهما الكلب  ،نوعان منتشران بشكل واسع -

catus. 
 .Hyaena hyaenaهو الضبع  االنتشارنوع متوسط  -
 مثل ابن آو  والذئب والرباا وكلب الماء والثعلب والنمس. االنتشارأربعة عشر نوعا  نليلة  -
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مثل الفهد والنمر  ،أو انقرضت فعال   ،طريقها إلى االنقراضفي أو  ،جدا   أما األنواع األخر  فهي إما نادرة
 واألسد.

 :Insectivora رتبة آكالت الحشرات 

 تضم سبعة أنواع موزعة كما يلي:

 خاصة . Hemiechinus, Erinaceusتنتمي إلى القنافذ المختلفة من جنس  ،أربعة أنواع غزيرة نسبيا   -

 .Crocidura russulaنوع واحد نليل الوجود هو السليطة أو فأر السم  -
 .Suncus saser والقنفذ المنزلي  ،Suncus etruscusهما السليطة القزمة  ،نوعان نادران -

 :Chiroptera رتبة الخفاشيات أو مجنحات األيدي 
 تضم خمسة وعشرين نوعا  تتوزع كمايلي:

والخفاش الكحلي  Myotis myotisخفاش طويل األذن هي ال ،أربعة أنواع غزيرة نسبيا  -
Pipistrellus kuhli،  والخفاش العاديPipistrellus pipistreltus، كل الفواكه والخفاش آ

 .Rouseltus aegyptiacusالمصري 
والوطوا  األبتر  ،Eptesieus bottaeهما الوطوا  العادي  ،ن غزارتهما متوسطةانوع -

Nesonyeteris truncates. 
والخفاش  ،Nictolus noctulaل الوطوا  الليلي والغزارة مث االنتشارأما األنواع األخر  فهي نليلة 

 Myotisل خفاش المساء أو نادرة بدرجات متفاوتة، مث ، Rhenopoma microphillumالكبير 

capacinii،  والخفاش الرمادي طويل األذنPlecotus austriaus،  وخفاش البحر المتوسط
Rhinolophus earyale. 

 :Rodentia رتبة القوارض 
ولدراستها أهمية انتصادية  ممثلة باثنين وأربعين نوعا . سوريةهي أكبر رتب الثدييات الموجودة في 

أو يسبب األمراض لإلنسان والثروة  ،ألن العديد من أنواعها يسبب إتالف المحاصيل الزراعية كبيرة؛
ل الليشمانيا والطاعون. يمكن توزيع ات التي تنتقل بواسطة القوارض مثة، عن طريق الطفيليالحيواني

 أنواعها حسب غزارة انتشارها أو ندرتها كمايلي:
وتضم  ،بصورة خاصةإليها تنتسب األنواع ذات األثر االنتصادي السلبي  ،تسعة أنواع غزيرة جدا  -

 والمناجذ )جمع خلد( ،بأنواعها المختلفة Merionesوالمريونات  ،Musوالفئران  ،Rattusالجرذان 
Spalax. 
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 Allacfagaنسبيا  وتضم اليرابيع  االنتشارأربعة وعشرون نوعا  متوسطة أو نليلة -
 .Sciurusوالسنجاب  Microtusوبعض فئران الحقول   Gerbillusعوالجرابي

 ،Dryomysوزغبة الحدائق  ،Castorل القندس مث ،خر  فهي نادرة أو نادرة جدا  أما األنواع األ
 .Hystrixوالشيهم 

 :Lagomorpha رتبة القواضم 

 .كافة انتشاره متوسط في المناطق السورية ،Lepus capensisتضم نوعا  واحدا  هو األرنب البري 

وشااااااااائعة، بينما ُيالحظ من خالل هذا العرض الموجز وجود عدد من األنواع التي ما زالت واسااااااااعة االنتشااااااااار 
تالحظ أنواع أخر  من الثديات بأعداد متوسااااااطة أو نليلة نساااااابيا ، كما تالحظ أنواع نادرة جدا ، وبعضااااااها مهدد 

 باالنقراض أو انقرضت فعال .

 :Marine Fauna البحريةالمياه  فونا. 2. 3. 2

ذلك الذي يخص األحياء المائية، ال شاااك أن أحياء اليابساااة نالت ندرا  من االهتمام المتميز والدراساااة أكبر من 
إذا ما نورنت بمد  غنى البيئات المائية واألراضي  قة حول هذه األخيرة متواضعة جدا  إذ بدت المعطيات الموث
على الرغم من الفقر الكمي للمياه البحرية السورية بالمتعضيات، فإن هذه المياه تبدي و  الرطبة شرق المتوسط.

تنتمي هذه األنواع  ،الشاااااطئية المياهنوعا  في  1027المرجعية وجود  ةدراسااااالقد بينت غنى باألنواع الحيوانية. ل
، حامالت القراصاايات االساافنجيات،إلى الشااعب الحيوانية المختلفة )الفقاريات، الحيوانات األوالي ]المنخريات[، 

 شاااااوكيات الفك، د،شاااااوكيات الجل الرخويات، مفصاااااليات األرجل، الديدان الحلقية، الديدان الخيطية، األمشاااااا ،
تم جدير بالذكر أن عدد األنواع التي  .(Bacteria)نوعا  من الجراثيم  22، إضاااااااااااااااافة لوجود القميصاااااااااااااايات(

لم  إذاألنواع الحيوانية الموجودة في المياه البحرية السورية،  جميعل عليها من الدراسة المرجعية التمثل و حصال
 ألوسا  العميقة.السيما لدراسات شاملة و من الضروري إجراء و يحظ الكثير من األوسا  بأية دراسة جدية، 

بين كم، 183 طولبوتمارس سيادتها على نطاع من ساحله الشرني،  ،البحر األبيض المتوسط سوريةء ىتشاط
 تتمايز فيه ثالث مناطق رئيسية: ،شماال   40՜ ˚34-˚36 خطي عرض
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  ء فيها نحو ىتمتد من الحدود اللبنانية جنوبا  حتى مدينة طرطوس شماال ، يتجه الشاط أولى:منطقة
كم  16م( حوالي  200ويكون أغلبه رمليا ، يبلغ عرض الرصيف القاري )حتى عمق  ،الشمال الغربي

 في جنوب المنطقة.

 :نحو فيها ء ىالشاطتمتد من مدينة طرطوس جنوبا  حتى مدينة الالذنية شماال ، يتجه  منطقة ثانية
طبيعة صخرية ورملية، يتراوا عرض الرصيف القاري في هذه المنطقة بين  االشمال تقريبا ، ويكون ذ

 كم. 6-8

 :حو الشمال نء ىالشاطتمتد من الالذنية جنوبا  حتى حدود لواء اسكندرون شماال ، يتجه  منطقة ثالثة
الصخرية، ويقل عرض الرصيف القاري بشدة حيث ال ء ىاطو الشالشرني، وتكثر في هذه المنطقة 

 كم تقريبا . 2يتجاوز 

وتبلغ المساحة التي يشملها الصيد البحري ، 2كم 1160تبلغ المساحة اإلجمالية للرصيف القاري السوري حوالي 
 .مساحته اإلجمالية% من 27ي حوالي ،  أ2كم 310في هذا الجرف 

 Fishes البحرية سماكاأل 

جنس ساااامكي. بعض هذه  600تنتمي إلى  ،ا  نوع 1250لغ عدد األنواع الساااامكية في البحر المتوسااااط حوالي ب
 ،أو من المحيط األطلسي عبر مضيق جبل طارق  ،مهاجر من البحر األحمر عن طريق نناة السويساألنواع 

  المحلية والمتأنلمة مع البيئات المحلية. األنواعانضمت إلى العديد من 

تعتمد بعض الدرسات المتعلقة بالتنوع الحيوي لألسماك البحرية في منطقة ما على رصد انزاليات الصيد البحري 
نتائج  فقد بينت د وانتشار األنواع؛و في تلك المنطقة، كما تعطي معدالت الصيد السنوية مؤشرا  عن مد  وج

  :مايلي 2003-2002خالل الفترة  انزاليات الصيد في منطقة البسيط  ترصدلتي ابعض هذه الدراسات 

 فصيلة 52تنتمي الى  ا  سمكي ا  نوع 114سجيل ت . 

  نوعا  نليل ونادر المصادفة في صيديات المنطقة  20نوعا ، منها  97بلغ عدد األنواع السمكية المحلية
راق، غنبار، غسانية، موسى، صلبن، ريِّس، سيف، مثل األرفيدة، صول، أبو منقار ، خراية، مواسطة، ب

 الة.ة، ناروص، حبش، تراخور، حداد ..عدسة، بذرة مر 
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  لها  ،نوعا   52بلغ عدد األنواع السمكية التي تظهر في الصيد التجاري خالل مختلف فصول السنة
 وتقطن منطقة الرصيف القاري للساحل السوري )نطاع صيد منطقة البسيط(. ،نيمة تجارية

  انتياس و  ،جروو  ،شرة أنواع سمكية موسمية مثل عصيفر أصلي )يظهر في الربيع والصيف(عتم تسجيل
ولمبوكة  ،وسردين مبروم وشكارمية بنوعيها )تظهر في الصيف( ،سردين نشرو )يظهر في الربيع(، 

 )يظهر في الربيع والصيف(.

 :إلى تداد الساحل السوري المعطيات التي تم الحصول عليها من محطات متفرنة على امأشارت 

  والتي يرتادها الغالبية  ،نوعا  سمكيا  يقطن المنطقة الشاطئية الضحلة للساحل السوري  15تسجيل
 األسماك األخر  للتغذية.أنواع العظمى من صغار 

     منها مهاجر من المحيط الهندي عبر البحر األحمر  12نوعا  من األسماك المهاجرة:  15تسجيل
 البحرية السورية مياهال% من العدد الكلي المسجل أثناء فترة الدراسة في 13أي حوالي  ،الى المتوسط

 ،ونفيخة وغيرها ،وشبر أسود ،وغريبة يهودي ،وسنونة ،والسمكة البونية ،Apogon taeniatusمثل 
وسمكة  ،نيةأما األنواع الثالثة البانية فهي مهاجرة من الحوض الغربي للبحر المتوسط، وهي الزرنباية الب

  .Myctophum punctatumوبذرة مرة )تنوي(   ،موسى أم نقط

 ،نوعا   62نتصادية في انزاليات الصيد البحري للساحل السوري خالل فترة البحث األسماك االأنواع بلغ عدد كما 
، تلتها فصيلة ا  طن 28بمعدل صيد سنوي  ،أنواعScombridae (5 )تتقدمها األنواع التابعة لفصيلة 

Clupeidae  ثم كل من الفصائل ا  طن 25عدل مب ،ن(عا)نو .Carangidae (5 التي تمثلت ب )ا  طن 18 اأنواع 
وفصيلة  ،يننالتي بلغت طُ  انواعLabridae (5 )وفصيلة ، طنا   11 االتي تمثلت ب )نوعا   Sparidae (15و 

Serranidae (5 )فصيلة و  أنواعMullidae (4 التي تمثلت ب )وأخيرا  فصيلة  ،طن  لكل منهما 1.5 ااأنواع
Mugilidae (3 ومعدل صيد )األنواع السمكية فيه ظهرت هذا في الونت الذي  ،سنويا   طنا  واحدا   أنواع

 نوعا ( بكميات محدودة في الصيد. 17االنتصادية المتبقية )

 دها إلى فئتين رئيسيتين هما: و جو وتقسم األسماك البحرية من حيث فترة 

 السمكية الموسمية:األنواع  .أ
في الصيد التجاري السوري. بلغ عدد األنواع السمكية  المهمةاألسماك موسمية الصيد من األنواع االنتصادية  تعد

بمعدل صيد سنوي في منطقة البسيط  Scomber scomberأنواع.  يتقدمها سمك السكمبري  10الموسمية 
اد طالذي يص Sardinella auritaثم يأتي سمك السردين المبروم سم.  27-13طنا  وبأطوال  20حوالي  فقط
سنويا . ثم يأتي بالترتيب  ا  طن 12بمعدل  Alosa fallaxوالسردبن نشر  ،سم 19-7طوال أسنويا  ب ا  طن  12منه 
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طن سنويا  خالل فصل الربيع  5.5طاد منه حوالي صالذي ي ،Trachurus trachurus العصيفر األصلي
سنويا  في  انطنأ 4بمعدل  Coryphaena hippurusثم سمكة اللمبوكة  ،سم 25-14وبأطوال والصيف 

   Seriola dumeriliانتياس  –يلي ذلك سمك جرو  ،لشباك العائمة والجرجارة السطحيةالربيع والخريف با
طاد في صالذي ي Merluccius merlucciusسنويا  وسمك الميرالن  ينالذي اصطيد في الربيع بمعدل طن

 وذلك بشباك الجرف القاعي والشرك.   ،فقطسنويا  في البسيط  ينالخريف والشتاء بمعدل طن

سمية في الصيد في المياه البحرية و أتت سمكة الشكارمية بنوعيها في المرتبة نبل األخيرة بين األسماك الم
 ،)تموز وآب( بشكل أساسيترة الصيف طن خالل ف 1.5والتي تصاد بشباك الجرف القاعي بمعدل  ،السورية

في المرتبة األخيرة بين مجموعة األسماك هذه بمعدل صيد سنوي يعادل  Sarda sarda وجاءت سمكة الغزال
 طن خالل فترة الخريف وبالجرجارة السطحية غالبا . 1

 األنواع السمكية االقتصادية الدائمة: .ب
ام في الصيديات التجارية وتظهر على مدار الع ،هي تلك األنواع السمكية التي تقطن البيئة البحرية المحلية

بمعدل   Boops boopsأكثرها مصادفة هو الغبس   ،(ا  نوع Sparidae15 (ايتصدرها أنواع فصيلة ال ،السورية
يليها  ،والشباك الجارفة الساحلية ،وذلك بشباك الجرف القاعي ،فقطمنطقة البسيط  يطن ف 2.3صيد سنوي 

سم على  36-13سم و 21-8بأطوال  Sparus auratusوالقجاج  ، Pagellus acarneكل من السلمورة 
 Scombridaeنتمية لفصيلة ماألنواع الثم  ،وذلك بشباك الجرف القاعي ،طن لكل منهما 2التوالي وبمعدل صيد 

 تصاد جميعها بالجرجارة السطحية. ،طن( 2.5طن( وبلميدا عريضة ) 2.1مثل بلميدا )

طن سنويا Caranx crysos (1.5  )أشهرها هو التراخور  ،أنواعCarangidae (5 )فصيلة أنواع يأتي بعد ذلك 
أهمها أنواع  ،أنواعMullidae  (3 )فصيلة أنواع يليها  ،يصاد بشباك الجرف القاعي ،سم77-15بأطوال 

شباك القصبية وذلك بال ،طن سنويا  لكل منها 0.35بمعدل صيد سنوي  ،البوري الشيالن والدهبان واألفطس
ويأتي بالنهاية أسماك  ،م لألفطسس 34-13و ،سم للدهبان 37-12و ،سم للشيالن 60-15العائمة بأطوال 

طن  0.75صاد بكميات نليلة )تُ  (novacula Xyrichthyes أهمها النوعو  ،أنواع 5) Labridaeفصيلة 
 سنويا ( بشباك الجرف القاعي. 

إحد  الدراساااات خالل من رأس البسااايط  ةطقالتي تم العثور عليها في منمكية األنواع السااا  (8) الجدولظهر يُ 
: بعض هذه األنواع سااااااااااااجل ألول مرة في المياه البحرية السااااااااااااورية، (2003 -2002)التي نفذت خالل الفترة 

 .وبعضها اآلخر يمثل أنواعا  تم العثور عليها سابقا  
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 2003-2002خالل الفترة )منطقة البسيط( التنوع الحيوي لألسماك البحرية في الساحل السوري  (:8جدول )

 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

1 
Apogonidae 

Apogon taeniatus  - 7.5-12   مهاجر من
 البحر األحمر

2 
Balistidae Balistes carolines محلي 1 33-14 منفاخ 

3 
Belonidae Belone belone  محلي القليل 125-35 أرفيدة 

4 

Blenniidae 

Blennius ocellaris   السمكة
الكلبية 
 الفراشة

 محلي القليل 8.5-17

5 Lipophrys pavo   السمكة
 الكلبية بافو

 محلي القليل 7-12

6 Parablennius 

gattorugine  
محدبة 
 الخطم

9.2-

12.5 
 محلي القليل

7 Parablennius 

sanguinolntus  

- 7.1-

14.3 
 محلي القليل

8 Scatella cristata  شحفة
 صخر

6.8-

12.3 
 محلي القليل

9 

Bothidae 

Arnoglossus laterna محلي القليل 15-7 صول 
10 Arnoglossus 

kessleri  

 محلي القليل 5-9 =

11 Bothus podas  محلي نادر 18-9 غطا الست 
12 

Bramidae 
Brama brama   سنونة

 سوداء
مهاجر من  القليل 15-44

 غرب المتوسط

13 
Callionymidae 

Callionymus 

filamentosus 
مهاجر من  نادر 17-6 عرصة

 البحر األحمر
14 

Carangidae 

Trachurus 

trachurus  
عصيفر 
 أصلي

 موسمي 5.5 14-25
 ربيعا  وصيفا  

15 Alectis 

alexandrinus  
 محلي القليل 70-26 جمل

16 Caranx crysos  محلي 1.5 77-15 طراخور 
17 Sriola dumerili   جرو

 انتياس
 موسمي  10 29-45

 ربيعا  
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 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

18 Trachinotus ovatus   محلي القليل 24-10 عطعو 
19 Trachurus 

mediterraneus  
عصيفر 
 المتوسط

 محلي القليل 9-35

20 Lichia amia  محلي 0.7 76-25 عريان 
21 Centracanthidae Spicara meana   محلي القليل 25-10 زمريدنة 
22  Spicara smaris  محلي القليل 21-9 زمور مبروم 

23 
Clorophthalmidae 

Chlorophthalmus 

agassizii   
أم حنك أو 
 أم أحمد

 محلي القليل 8-16

24 
Clupiedae 

Alosa fallax  موسمي صيفا   12 17-10 سردين نشر 
25 Sardinella aurita   سردين

 مبروم
 موسمي صيفا   13 7-19

26 
Coryphaenidae 

Coryphaena 

hippurus  
 موسمي  4 120-35 لمبوكة

 ربيعا  وخريفا  

27 Dactylopteridae Dactylopterus 

volitans  
 محلي 0.1 56-21 طيار

28 Echeneididae Echeneis 

naucarates  
 محلي القليل 45-15 نملة

29 
Fistulariidae 

Fistularia 

commersonii   
السمكة 
 البونية

مهاجر من  القليل 25-75
 البحر األحمر

30 Gadidae Phycis phycis  محلي 0.7 35-12 خراية 
31 

Gobiidae 
Gobius cobitis  محلي القليل 20-7 أبو شدق 

32 Gobius niger  محلي القليل 14-6 أبوشدق 
33 

Gobiesocidae 
Lepadogaster 

lepadogaster  
مهاجر من  - 6.5-3 تمساا

 غرب المتوسط

34 
Hemiramphidae 

Hemiramphus far  مهاجر من  2 29-13 أم سنكة
 البحر األحمر

35 
Heterenchelyidae 

Panturichthys 

fowleri  

 

مهاجر من  القليل 59-18 حية بحر
 غرب المتوسط

36 
Holocentridae 

Sargocentron 

rubrum  
مهاجر من  0.9 21-8 سوري 

 البحر األحمر
37 

Labridae 
Coris julis  محلي القليل 16-10 عريس 

38 Symphodus tinca  محلي نادر 25-9 أم شفة 
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 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

39 Thalassoma pavo  محلي القليل 22-8 عريسة 
40 Xyrichthys 

novacula  
 محلي 0.75 28-11 فارة

41 Labrus viridis  محلي 1 32-15 زليق 
42 

Lobotidae 
Lobotes 

surinamensis  
 مواسطة
 )شحفة (

 محلي القليل 8-16

43 Lophiidae Lophius budegassa  محلي نادر 64-30 أبو شص 
44 

Merlucciidae 
Merluccius 

merluccius  
 موسمي 2 45-11 مرالن

 خريفا  وشتاء  

45 
Monacanthidae 

Stephanolepis 

diaspros  
مهاجر من  1.5 33-13 منفاخ خمو

 البحر األحمر
46 

Moronidae 

Dicentrarchus 

labrax  
-غنبار
 ناروص

 محلي 0.75 10-24

47 Dicentrarchus 

punctatus  
 محلي 1 33-14 براق

48 

Mugilidae 

Chelon labrosus   بوري
 شيالن

 محلي 0.33 15-60

49 Liza aurata  محلي 0.32 37-12 بوري دهبان 
50 Mugil cephalus   بوري

 أفطس
 محلي 0.30 13-34

51 

Mullidae 

Mullus barbatus   سلطان
ابراهيم 
 رملي

 محلي 0.5 8-19

52 Mullus surmuletus   س.ابراهيم
 صخري 

 محلي 0.45 9-23

53 Upeneus 

asymmetricus  
سلطاني 
 مهاجر

مهاجر من  0.35 7-12
 البحر األحمر

54 Upeneus 

moluccensis  
 محلي 0.20 14-8 سلطاني

55 
Muraenidae 

Muraena helena   زرنباية
 المتوسط

 محلي 0.35 17-64

56  Gymnothorax 

Unicolor  
 محلي 0.15 57-20 زرنباية بنية
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 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

57 Myctophidae Myctophum 

punctatum  
 محلي القليل 14-7.5 تنوي 

58 Ophichthidae Echelus mynes  محلي 0.5 85-30 حنكليس 
59 

Pempheridae 
Pempheris 

vanicolensis  
مهاجر من  القليل 14-5 سنونة

 البحر األحمر
60 Pomacentridae Chromis chromis  محلي 0.05 12-6 أبو مقص 
61 Pomatomidae Pmatomus saltator  محلي 0.5 32-15 غنبار 
62 Scaridae Sparisoma cretense  محلي 0.5 18-12 زليق 
63 

Scombridae 

Auxis rochei   أم –بلميدا
 سنكة

 محلي 2.1 18-47

64 Euthynnus 

alletteratus  
بلميدا 
 عريضة

 محلي 2.5 25-76

65 Katsuwonus 

pelamis  
 محلي 2.7 58-24 بلميدا نشر

66 Sarda sarda  موسمي خريفا   1 79-44 غزال 
67 Scomber scombrus   موسمي خريفا   20 27-13 سكمبري 

68 

Scorpaenidae 

Scorpaena porcus   اشترب
 صخري 

 محلي 0,5 8-34

69 Scorpaena scorfa   اشترب
 أحمر

 محلي 0,5 15-30

70 Helicolenus 

dactylapterus 
اشترب 
 أحمر

 محلي 0.5 13-34

71 Scorpaena elongeta   اشترب
 أحمر عمق

مهاجر من  القليل 12-44
 غرب المتوسط

72 

Serranidae 

Anthias anthias  محلي القليل 19-10 غسانية 
73 Epinephelus  gausa  محلي القليل 30-15 زبيرية 
74 Epinephelus aeneus  محلي 0.25 60-24 لقس رملي 
75 Epinephelus 

alexandrinus  
لقس 
 صخري 

 محلي 0.25 17-55

76 Epinephelus 

malabricus  
الشبر 
 األسود

مهاجر من  القليل 14-23
 البحر األحمر

77 Serranus cabrilla   حداد–
 دياب

 محلي 0.5 9-24



67 
 

 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

78 Serranus scriba  محلي القليل 23-8 حداد 
79 Epinephelus 

haifensis  
 محلي 0.20 48-18 حبش

80 
Siganidae 

Siganus luridus   غريبة
 صخرية

مهاجر من  0.25 10-19
 البحر األحمر

81 Siganus vulatus  مهاجر من  0.75 21-9 غريبة رملية
 البحر األحمر

82 
Soleidae 

Solea vulgaris  

 
 محلي القليل 26-10 موسى

83 Microchirus 

ocellatus  
موسى أم 
 نقط

مهاجر من  نادر 11-18
 غرب المتوسط

84 

Sparidae 

Boops boops  محلي 2.3 25-8 غبس 
85 Dentex dentex   بصاص

 فريدة
 محلي القليل 17-35

86 Dentex gibbosus  محلي 1 36-15 جربيدة 
87 Dentex cervinus  محلي نادر 33-10 عصفورة 
88 Dentex sargus  محلي 0.5 30-9 سرغوس 
89 Lithognatus 

mormyrus  
 محلي 0.5 20-9 مرمور

90 Oblada melanura   محلي 1 12-7 منوري 
91 Pagellus acarne  محلي 2 21-8 سلمورة 
92 Pagellus erythrinus   جربيدة أم

 ريشة
 محلي القليل 10-25

93 Diplodus vulgaris  محلي 0.5 23-15 سرغوس 
94 Pagrus 

caeruleoticus  
–فرفورة 
 فريدة

 محلي 0.5 11-35

95 Dentex 

macrophthalmus  
 محلي 0.6 23-12 بحلق

96 Sarpa salpa  محلي 0.25 30-11 صلبن 
97 Sparus auratus  محلي 2 36-13 نجاج 
98 Spondylosoma 

canthorus  
 محلي القليل 25-10 ريس

99 
Sphyraenidae 

Sphyreana 

sphyraena   
 محلي 1 43-25 سفرنة

100 Sphyreana 

viridensis  
 محلي 1 38-17 سفرنة مليفة
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 م
 الفصيلة

االسم  االسم العلمي
 العربي

معدل الصيد  الطول/سم
 السنوي /طن

 الحالة

101 
Syngnathidae 

Hippocampus 

hippocampus   
حصان 
 البحر

 محلي - 6-14

102 
Synodontidae 

Saurida 

undosquamis  
 موسمي صيفا   0.75 29-12 شكارمية

103 Synodus saurus  موسمي صيفا   0.75 31-10 شكارمية 
104 

Tetradontidae 
Lagocephalus 

padiceus  
مهاجر من  القليل 45-15 نفيخة

 البحر األحمر
105 

Trachinidae 
Trachinus draco   ،حردون

 درننة
 محلي القليل 14-25

106 Trachinus radiatus   محلي القليل 30 -12 حردون 
107 Trachiuridae Trachiurus lepturus  محلي القليل 75-35 سيف 
108 

Triglidae 

Aspitrigla cuculus  محلي 0,25 24-10 جيجة 
109 Lepidotrigla 

cavillone  
 محلي 0.25 17-8 جيجة

110 Trigla lucerna  محلي 0.25 34-11 جيجة 
111 Trigloporus 

lastoviza  
 محلي القليل 26-10 جيجة

112 Uranoscopus 

scaber  
 محلي القليل 31-12 جيغة

113 Xiphiidae Xiphias gladius   محلي القليل 120-76 أبو منقار 
114 Zeidae Zeus faber  محلي القليل 35-25 عدس 

 

 تنتمي األنواع السمكية في الساحل السوري إلى طائفتين:

 ،جنسااااااااا   30تندرج تحت  ،ا  نوع 49تتضاااااااامن  :Chondrichthyesطائفة األســـــماك الغضـــــروفية  
 29بلغ عدد أنواعها  ،جنسااا   20فصااائل و 10القرش تحت أسااماك تنضااوي و  ،فصاايلة 19وتنتمي إلى 

 ،ةحداأما الخرافيات فتتمثل بفصااايلة و  ،نوعا   19أجناس و 9فصاااائل و 8وتمثل أساااماك الشااافنين  ،نوعا  
 43في حين أكدت الدراساااااااااااااااات الميدانية للباحثين المحليين وجود  ،في جنس واحد يحوي نوعا  واحدا  

 .الغضروفية في المياه البحرية السوريةنوعا  من األسماك 
 فصااااايلة األسااااابورات هاهي طائفة واساااااعة التنوع تتصااااادر  :Osteichthyesطائفة األســـماك العظمية  

Sparidae تليها  ،القائمة بأنواعها السبعة والعشرين التي يمتاز أغلبها بقيمة انتصادية وتسويقية رفيعة
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 ةفصاااااااااايلو  ،بأربعة عشاااااااااار نوعا   Seranidaeفصاااااااااايلة و  ،بساااااااااابعة عشاااااااااار نوعا   Labridaeفصاااااااااايلة 
Carangidae ففصااااااااااايلتي  ا ،نوع عشااااااااااارأحد بClupeidae وGobiidae ففصاااااااااااائل  ،بثمانية أنواع
Blennidae  وSoleidae وTriglidae فااافصااااااااااااااااايااالاااتاااي  ،بساااااااااااااااااباااعاااااااة أناااواعCallionymidae 

ة أنواع ونوع أما ما تبقى من الفصائل فهي ممثلة بما يتراوا بين خمس ،بستة أنواع Scorpaenidaeو
  واحد.

التنوع الحيوي لألسماك البحرية في المياه البحرية السورية، تم إجراء العديد من إللقاء الضوء على وانع 
ألسماك العظمية التي باالدراسات المحلية المتخصصة من نبل الباحثين السوريين، كما تم تقديم نائمة 

، موزعة فصيلة 75جنسا  و 155 نوعا ، تنتمي إلى  224تم صيدها في المياه البحرية السورية تتضمن 
 (. 9جدول الرتبة  ) 18على 

 في المياه البحرية السورية العظميةأنواع األسماك  :(9جدول )

 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

I.  

ANGUILLIFORMES 

Anguillidae Anguilla anguilla (Linaeus, 

1758) 
1 

Congridae 
Ariosoma balearicum   

(Delaroche, 1809) 

2 

Conger conger [(Artedi, 1738) 

(Linnaeus, 1758)] 

3 

Muraenidae 

Enchelycore anatine (Lowe, 

1839) 
4 

 Gymnothorax unicolor 

(Delaroche, 1809) 

5 

Muraena  helena Linnaeus,  6 

II.  

ATHERINIFORMES Atherinidae 

Atherina boyeri Risso, 1810 7 

Pranesus pinguis 8 

Atherinomorus lacumosus 

(Foster, 1801) 
9 

III.  

AULOPIFORMES 

Aulopidae Aulopus filamentosus (Bloch, 

1792) 
10 

Syndontidae 

Synodus saurus (Linneaus, 

1758) 
11 

Saurida undosquamis 

(Richardson, 1848) 
12 

IV. 

BATRACHOIDIFORMES Lophiidae 

Lophius piscatorius Linneaus, 

1758 

13 

Lophius budegassa Spinola, 

1807 
14 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

V.  

BERYCEFORMES 

Trachichithyidae 
Hoplostethus mediterraneus 

Cuvier, 1829 

15 

Holocentridae 
Sargocenrum rubrum 

(Forskal, 1775) 
16 

VI.  

CLUPEIFORMES 

Clupeidae 

Alosa fallax (Linnaeus, 1758) 17 

Dussumieria elopsoides 

Bleeker, 1849 
18 

Eutrinus teres (Dekey, 1848) 19 

Herklotsichthys punctatus 

(Rüppell, 1837) 
20 

Sardina pilchardus 

(Walbaum, 1792) 

21 

Sardinella aurita 

Valenciennes, 1847 
22 

Sardinella maderensis (Lowe, 

1838) 
23 

Engraulidae 
Engraulis encrasicolus 

(Linnaeus, 1758) 
24 

VII. 

CYPRINODONTIFORMES 

Belonidae 

Belone belone (Linnaeus, 

1758) 
25 

Tylosrus corma (Ruppell, 

1837) 
26 

Cyprinodontidae 
Aphanius dispar (Ruppell, 

1828) 

27 

Exocoetidae 

Cheilopogon heterurus 

(Rafinesque, 1771) 
28 

Hirundichthys rondeletii 

(Valanciennes, 1846) 

29 

Parexocoetus mento 

(Valenciennes, 1846) 

30 

Hemiramphis far (Forskal, 

1775) 
31 

Hemiramphidae 
Hyporamphus affinis 

(Gunther, 1866) 
32 

VIII.  

GADIFORMES 

Gadidae 

Gadiculus argenetus 

Guichenot, 1850 

33 

Micromesistus poutassou 

(Risso, 1826) 

34 

Physis physis ( Linnaeus, 

1766) 
35 

Merlucciidae 
Merluccius merluccius 

(Linnaeus, 1758) 

36 

IX.  

GOBIESOCIFORMES 
Gobiesocidae 

Lepadogaster candollei Risso 

1810 

37 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Lepadogaster lepadogaster 

lepadogaster (Bonnaterre, 

1788) 

38 

X.   

MYCTOPHIFORMES 
Myctophidae 

Myctophum punctatum 

Rafinesque, 1810 

39 

XI.   

OPHIDIIFOMES 
Ophidiidae 

Ophidion barbatum Linaeus, 

1758   

40 

XII.   

PERCIFORMES 

Antiidae 
Anthias anthias (Linnaeus, 

1758) 
41 

Apogonidae 

Apogon imberbis (Linnaeus, 

1758) 
42 

Apogon nigripinnis Cuvier, 

1828 

43 

Epigonus constanciae 

(Giglioli, 1880)   

[=E. telescupus (Risso, 1810)] 

44 

Blenniidae 

Blennius ocellaris Linnaeus, 

1758 

45 

Coryphoblennius galerita 

(Linaeus, 1758) 
46 

Lipophrys pavo (Risso, 1810) 47 

Lipophrys trigloides 

(Valenciennes, 1836) 
48 

Lipophrys nigriceps 

(Vincigerra, 1880) 

49 

Lipophrys caneva (Vincigerra, 

1880) 

50 

Parablennius rouxi (Cocco, 

1833) 
51 

Parablennius incognitus 

(Bath, 1968) 

52 

Paralennius sanguinolentus 

(Pallas, 1811) 
53 

Paralennius gattorugine 

(Brunnich, 1768) 

54 

Parablennius tentacularis 

(Brunnich, 1768) 

55 

Petroscirtes ancylodon 

Ruppell, 1883 

56 

Scratella cristata (Linnaeus, 

1758) 
57 

Bramidae 
Brama brama (Bonnaterre, 

1788) 
58 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Callionymidae 
Callionymus filamentosus 

Valenciennes, 1837 

59 

Carangidae 

Alectis alexendrinus ( 

Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) 

60 

 Aleps djedaba (Forsskal, 

1775) 

61 

Caranx crysos (Meachill, 

1815) 
62 

Caranx rhonchus Geoffroy st 

Hilaire, 1817 

63 

Lichia amia (Linnaeus, 1758) 64 

Pseudocaranx dentex 

(Bloch&Schneider, 1801) 

65 

Seriola dumerili (Risso, 1810) 66 

Trachurus trachurus 

(Linnaeus, 1758) 

67 

Trachurus mediterraneus 

(Steindachner, 1868) 

68 

Trachurus picturatus 

(Bowdich, 1825) 
69 

Trachynotus ovatus 

(Linnaeus, 1758) 

70 

Centracanthidae 

Centracanthus cirrus 

Rafinesque, 1810 

71 

Spicara maena (Linnaeus, 

1758) 
72 

Spicara flexuosa Rafinesque, 

1810 

73 

Spicara smaris (Linnaeus, 

1758) 
74 

Cepolidae 
Cepola rubescens Linnaeus, 

1758 

75 

Clinidae 
Clinitrachus argenteus (Risso, 

1810) 
76 

Coryphaenidae 
Coryphaena hippurus 

Linnaeus, 1758 

77 

Echeneidae 
Echeneis naucrates Linnaeus, 

1758 

78 

Gobiidae 

Aphia minuta (Risso, 1810) 79 

Chromogobius quadrivittatus 

(Steindachner, 1863) 

80 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Deltentosteus 

quadrimaculatus 

(Valenciennes, 1837) 

81 

Gobius niger Linnaeus, 1758 82 

Gobius cobitis Pallas, 1811 83 

Gobius cruentatus Gemelin, 

1789 

84 

Gobius paganellus Linnaeus, 

1758 

85 

Lesueurigobius friesii (Malm, 

1847) 
86 

Oxyurichthys petersi 

(Valanciennes, 1837) 

87 

Silhouetta aegyptia 

(Chabanaud, 1933) 

88 

Zebrus zebrus (Risso, 1826) 89 

Haemulidae 

Pomadasys incisus (Bowdich, 

1825) 

90 

Pomadasys stridens (Forsskal, 

1775) 

91 

Labridae 

Acantholabrus palloni (Risso, 

1810) 
92 

Coris julis (Linnaeus, 1758) 93 

Labrus bimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 

94 

Labrus merula (Linnaeus, 

1758) 

95 

Labrus merula (Linnaeus, 

1758) 

96 

Symphodus mediterraneus 

(Linnaeus, 1758) 

97 

Symphodus roissali (Risso, 

1810) 
98 

Symphodus tinca (Linnaeus, 

1758) 

99 

Thalassoma pavo (Linnaeus, 

1758) 

100 

Xyrichthys novacula 

(Linnaeus, 1758) 

101 

Leiognathidae 
Leiognathus kluningeri 

(Steindachner, 1898) 

102 

Lobotidae Lobotes surinamensis (Bloch) 103 

Moronidae 
Dicentrarchus labrax 

(Linnaeus, 1758) 
104 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Dicentrarchus punctatus 

(Bloch, 1792)  

105 

Mugilidae 

Chelon labrosus (Risso, 1826) 106 

Liza carenata (Valancennes, 

1836) 
107 

Liza ramada (Risso, 1810) 108 

Liza aurata (Risso, 1810) 109 

Liza saliens (Risso, 1810) 110 

Mugil cephalus cephalus 

(Linnaeus, 1758) 

111 

Oedalechilus labeo (Cuvier) 112 

Mullidae 

Mullus barbatus (Linnaeus, 

1758) 

113 

Mullus surmuletus (Linnaeus, 

1758) 

114 

Upeneus moluccensis 

(Bleeker, 1855) 
115 

Upeneus pori (Ben-Tuvia& 

Golani, 1989) 

116 

Pempheridae 
Pempheris vanicolensis 

(Cuvier, 1831) 

117 

Pomacentridae 
Chromis chromis (Linnaeus, 

1758) 
118 

Pomatomidae 
Pomatomus saltator 

(Linneaus, 1758) 
119 

Scaridae 
Sparisoma cretense 

(Linnaeus, 1758) 

120 

Sciaenidae 

Sciaena umbra (Linnaeus, 

1758) 

121 

Argyrosomus regius (Asso, 

1801) 
122 

Umbrina cirrosa (Linneaus, 

1758) 
123 

Scombridae 

Auxis rochei (Risso, 1810) 124 

Euthynnus alletteratus 

(Rafinesque, 1810) 
125 

Katsuwonus pelamis 

(Linneaus, 1758) 

126 

Orcynopsis unicolor 

(Geoffroy st Hil., 1817) 

127 

Sarda sarda (Bloch, 1793) 128 

Scomber japonicus (Houttuyn, 

1782) 

129 
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Scomber omorus commerson 

(Lacepède, 1800) 

130 

Silhouetta aegyptia 

(Chabanaud, 1933) 
131 

Zebrus zebrus (Risso, 1826) 132 

Serranidae 

Anthias anthias (Linnaeus, 

1758) 
133 

Calanthias ruber (Rafinesque, 

1810) 

134 

Epinephelus aeneus (Geoffroy 

St Hiaire, 187l). 

135 

Epinephelus costae 

(Steindachener, 1878) 

[=E. alexandrines 

(Valenciennes, 1828)] 

136 

Epinephelus marginatus 

(Lowe, 1843) 

[E.guaza (L., 1758)]= 

137 

Epinephelus haifensis Ben 138 

Mycteroperca rubra (Bloch, 

1793) 
139 

Serranus cabrilla (Linnaeus, 

1758)   

140 

Serranus hepatus (Linnaeus, 

1758) 

141 

Serranus scriba (Linnaeus, 

1758) 
142 

Siganidae 

Siganus luridus ( Ruppel, 

18280) 

143 

Siganus revulatus( Forskal, 

1775) 
144 

Sparidae 

Boops boops (Linneaus, 1758) 145 

Crenidens crenidens 

(Forsskal, 1775) 

146 

Dentex dentex (Linneaus, 

1758) 

147 

Dentex gibbosus (Rafinesque, 

1810) 

148 

 Dentex macrophthalmus 

(Bloch, 1791) 
149 

Dentex macroccanus 

Valenciennes, 1830 

150 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Diplodus annularis (Linneaus, 

1758) 
151 

Diplodus cervinus (Lowe, 

1841) 
152 

Diplodus puntazzo (Getti, 

1777)  

153 

Diplodus sargus (Linneaus, 

1758) 

154 

Diplodus vulgaris (Geoffroy 

St Hill., 1817) 
155 

Lithognathus mormyrus 

(Linneaus, 1758) 

156 

Oblada melanura (Linneaus, 

1758) 

157 

Pagellus erythrinus 

(Linnaeus, 1758) 

158 

Pagellus acarne (Risso, 1826) 159 

Rhabdosargus haffara 

(Forskal, 1775) 

160 

Sarpa salpa (Linneaus, 1758) 161 

Sparus aurata (Linneaus, 

1758) 
162 

Sparus caeruleostictus 

(Valenciennes) 

163 

Sparus ehrenbergi 

(Valenciennes) 

164 

Sparus pagrus (Linneaus, 

1758) 
165 

Spondyliosoma cantharus 

(Linneaus, 1758) 

166 

Sphyraenidae 

Sphyraena sphyraena 

(Linneaus, 1758) 
167 

Sphyraena chrysotaenia 

(Klunzinger, 1848) 

168 

Sphyraena viridensis (Cuvier, 

1829) 

169 

Sphyraena flavicauda 

(Ruppell, 1838) 

170 

Theraponidae 

Pelates quadrilineatus (Bloch, 

1790) 

171 

Terapon puta (Cuvier, 1829) 172 

Trachinidae 
Trachinus draco (Linnaeus, 

1758) 

173 
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Trachinus araneus (Cuvier, 

1829) 

174 

Trachinus radiatus (Cuvier, 

1829) 

175 

Trachinus vipera (Cuvier, 

1829) 

176 

Trichiuridae 

Trichiurus lepturus (Linnaeus, 

1758) 

177 

Lepidopus caudatus (Parin 

&Blekker, 1973) 

178 

Tripterygiidae 

Tripterygion delaisi (Cadenat 

et Blanche, 1971) 

179 

Tripterygion melanurus 

(Guichenot, 1850) 

180 

Tripterygion tripteronotus 

(Risso, 1810) 
181 

XIII.  

PLEURONECTIFORMES 

Bothidae 

Arnoglossus laterna 

(Walbaum, 1792) 

182 

Arnoglossus kessleri 

(Schmidt, 1915) 

183 

Bothus podas podas 

(Delaroche, 1809) 
184 

Citharidae 
Citharus linguatula 

(Linnaeus, 1758) 

185 

Cynoglossidae 

Cynoglossus sinusarabici 

(Chabanaud, 1931) 

186 

Symphurus nigrescens 

(Rafinesque, 1810) 

187 

Platycephalidae 
Platycephalus indicus 

(Linnaeus, 1758) 
188 

Scophthalmidae 

Lepidorhombus boscii (Risso, 

1810) 
189 

Lepidorhombus whiffiagonis 

(Walbaum, 1792) 

190 

Soleidae 

Microchirus ocellatus 

(Linnaeus, 1758) 
191 

Solea solea (Linneaus, 1758) 192 

Solea lascaris (Risso, 1810) 193 

XIV.  

SCORPAENIFORMES 

Dactilopteridae 
Dactilopterus volitans 

(Lineaus, 1758) 
194 

Perestiidae 
Peristedion cataphractum 

(Linnaeus, 1758) 

195 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Scorpaenidae 

Helicolenus dactylopterus 

(Delaroche, 1809) 

196 

Scorpaena porcus (Linnaeus, 

1758) 

197 

 Scorpaena maderensis 

(Valenciennes, 1833) 

198 

Scorpaena notata 

(Rafinesque, 1810) 

199 

Scorpaena scrofa (Linnaeus, 

1758) 

200 

Scorpaena elongata (Cadenat, 

1943) 

201 

XV.  

SOLENICHTHYES 

Fistulariidae 
Fistularia commersonii 

(Ruppell, 1835) 
202 

Triglidae 

Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 

1758) 

203 

Eutrigla gurnardus (Linaeus, 

1758) 

204 

Lepidotrigla cavillone 

(Lacepede, 1801) 
205 

Lepidotrigla dieuzeidei 

(Aduin in Blanc & Hureau, 

1973) 

206 

Trigla lucerna (Linnaeus, 

1758) 

207 

Trigla lyra (Linnaeus, 1758) 208 

Triglopterus lastoviza 

(Brunnich, 1756) 
209 

XVI. 

SYNGNATHIFORMES 

Macroramphosidae 
Macroramphosus scolopax 

(Linnaeus, 1758) 

210 

Synganthidae 

Syngnatus acus (Linnaeus, 

1758) 

211 

Syngnatus abaster (Risso, 

1810) 

212 

Hippocampus hippocampus 

(Linnaeus, 1758) 

213 

Hippocampus ramulosus 

(Leach, 1814) 

214 

XVII. 

TETRAODONTIFORMES 

Balistidae 
Balistes carolinensis (Gmelin, 

1789) 

215 

Monacanthidae 
Stephanolepis diaspros 

(Fraser-Brunner, 1940) 

216 

Molidae Mola mola (Linneaus, 1758) 217 
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 مسلسل Speciesالنوع     Familyالفصيلة    Orderالرتبة   

Ostraciidae 
Tetrosomus gibbosus 

(Linnaeus, 1758) 

218 

Tetraodontidae 

Lagocephalus spadiceus 

(Richardson, 1944) 

219 

Lagocephalus suezensis 

(Clark and Gphar, 1953) 

220 

Uranoscopidae 
Uranoscopus scaber 

(Linnaeus, 1758) 

221 

Xiphiidae 
Xiphias gladius (Linnaeus, 

1758) 

222 

XVIII.  

ZEIFORMES 

Zeidae Zeus faber (Linnaeus, 1758) 223 

Caproidae Capros aper (Linnaeus, 1758) 224 

 
هي السااااائدة  Sparidae االساااابوراتأكدت الدراسااااة أن عائلة ف أما فيما يتعلق بدرجة الساااايادة الطبيعية

 تاااانوعاااا ، ثم عاااائل 13اااااااااااااااااااااااااااااممثلاااة ب  Blennidaeنوعاااا ، تليهااااعاااائلاااة الكلبياااات 22ممثلاااة  بااااااااااااااااااااااااااااا 
  Labridaeالالبريدي اثم عائلت ،نوعا   11ممثلة  با  Gobiidae والجوبيات  Carangidaeالكارانجيات

ممثلة  Scombridae السااااقمبريات. يليها عائلة اأنواع لكل منه 10بااااااااااااااااااا  Serranidae  سااااياتيللقاو 
  والدجاجيات   Clupeidaeوالسااااااااااااااردينيات  Mugilidaeثم عوائل البوريات فقط، بتسااااااااااااااعة أنواع

Triglidae  عائلة ممثلة بنوعين  14بأربعة أنواع لكل عائلة منها. كما أظهرت نتائج البحث وجود
 .فقط لكل منها

 
األنواع المهاجرة من البحر األحمر والمحيط الهندي نوعا  من  38 تشااااااامل هذه الفونا السااااااامكية البحرية

نوعا  من األنواع السااااامكية المهاجرة من  14(، و  10 جدولالإلى الحوض الشااااارني للبحر المتوساااااط )
في   هاوالتي تم تساااااااجيل (،11جدول الالحوض الغربي للبحر المتوساااااااط إلى مياه السااااااااحل الساااااااورية )

 األسماك البحرية الجديدة سنويا  أنواع من  ويتم تسجيل عدد ض الشرني للبحر المتوسط ألول مرة.الحو 
 274إلى  2015البحرية في العام  يةكساااااااااااامالاألنواع من خالل بعض  الباحثين المحليين ليرتفع عدد 

 .غضروفية(السماك نوعا  من األ 43عظميه و السماك نوعا  من األ 231نوعا  )
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المحيط الهندي إلى الحوض و أنواع األسماك المهاجرة من موطنها األصلي في البحر األحمر (: 10)جدول 
  في مياه الساحل السوري  هاتم تسجيلوالتي الشرني للبحر المتوسط، 

 االسم العلمي للنوع اسم الفصيلة
Apogonidae Apogonnigripinnis Cuvier, 1828 

Atherinidae Pranesus pinguis (Lacepède, 1803 ) 
Atherinomorus lacumosus (Foster, 1801) 

Belonidae Tylosrus corma (Ruppell, 1837) 
Blenniidae Petroscirtesancylodon Ruppell, 1883 

Callionymidae Callionymus filamentosusValenciennes, 1837 
Carangidae Alepsdjedaba ( Forsskal, 1775) 

Clupeidae 
Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849 (= D.acuta) 

Eutrimeus teres  (Dekey, 1848) 

Herklotsichthys punctatus (Rüppell 1837) 

Cynoglossidae Cynoglossus sinusarabici (chabanaud, 1931) 
Exocoetidae Parexocoetus mento (Valenciennes, 1846) 
Fistulariidae Fistularia commersonii (Ruppell, 1835) 

Gobiidae 
Oxyurichthys petersi (Valanciennes,1837) 

Silhouetta aegyptia (Chabanaud, 1933) 

Hemiramphidae Hemiramphisfar (Forskal, 1775) 
Hyporamphusaffinis ( Gunther, 1866) 

Holocentridae Sargocenrumrubrum ( Forskal, 1775) 
Leiognathidae Leiognathus kluningeri ( Steindachner, 1898) 
Monacanthidae Stephanolepis diaspros Fraser-Brunner 1940 

Mugilidae Liza carenata ( Valancennes, 1836) 

Mullidae 
Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) 

Upeneus pori Ben-Tuvia& Golani, 1989 (=U.asymmetricus 

(Lacher, 1954)) 

Ostraciidae Tetrosomusgibbosus ( Linnaeus, 1758) 
Pempheridae PempherisvanicolensisCuvier, 1831 

Platycephalidae Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) 
Scombridae Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) 
Siganidae Siganusluridus ( Ruppel, 18280) 

Siganusrevulatus( Forskal, 1775) 

Sparidae Crenidens crenidens (Forsskal, 1775) 
Sphyraenidae Sphyraena chrysotaenia Klunzinger ,1848 

Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838 

Syndontidae Saurida undosquamis (Richardson, 1848) 
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 االسم العلمي للنوع اسم الفصيلة

Tetraodontidae 
Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1944) 

Lagocephalus sceleratus 

Lagocephalus suezensis  Clark and Gphar, 1953 

Theraponidae Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) 
Terapon puta (Cuvier, 1829) 

 

أنواع األسماك المهاجرة من الحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط  إلى الحوض الشرني منه  :(11جدول )
 وتأنلمها في مياه الساحل السوري  هاتم تسجيلوالتي 

 االسم العلمي للنوع اسم الفصيلة
Apogonidae Epigonus constanciae ( Giglioli, 1880) 

Argentidae Aregentina sphyraena ( L. 1758) 

Glassanodon leioglossus (Valenc.,1848) 

Bramidae Brama brama ( Bonnaterre, 1788) 

Caproidae Capros aper (L., 1758) 

Gadidae 

Micromesistius poutassou 

Pyscis physcis 

Gadiculus argenteus (Guichenot,1850) 

Gobiesocidae 
lepadogaster.hlepadogaster (Bonnaterre,1788) 

Lepadogaster candolli (Risso, 1810) 

Heterenchelydae Panturichthys flowleri (Ben –Tuvia, 1953) 

Ophidiidae Ophidion baratum  (L., 1758) 

Soleidae Solea lascaris (Risso, 1810) 

Sparidae Pagellus bellottii  (Steindacner, 1882) 

 :Foraminifera اتيالمنخر  
 بيئية في المياه البحرية الساااورية،هي المجموعة الوحيدة من الحيوانات األوالي التي حظيت بدراساااة تصااانيفية و 

 100 وند أحصااااي ما يقارب ا  على المناطق الشاااااطئية والضااااحلة،إذ انتصاااارت غالب ؛مع ذلك تبقى غير كافية
من القاعيات إلى دراسااااااااااااات أكثر شااااااااااااموال  تتناول  المهمةفصاااااااااااايلة. تحتاج هذه المجموعة  29نوع تنتمي إلى 
 من المياه البحرية السورية.خاصة المناطق العميقة 

 :Spongia اإلسفنجيات 
والتي تعيش في  ،نظرا  لجودة بعض أنواع هذه الشاعبة ،همة انتصااديا  ماإلسافنجيات من الشاعب الحيوانية ال تعد

ويدعى محليا  باسااااااام "أبيض" والذي يتمتع  ،Spongia officinalisنذكر منها النوع  ،المياه البحرية الساااااااورية
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واإلسفنجيات الغروية  ،Calcariaتنتمي إلى صفي اإلسفنجيات الكلسية  ،نوعا   15بشهرة عالمية. تم تسجيل 
Demospongia،  هما النوع  ة،معروف ةانتصاااااااااااادي أهميةوتشاااااااااااتمل اإلسااااااااااافنجيات على نوعين تجاريين لهما
المساااامى "نبوه". كان انتشااااار هذين النوعين واسااااعا   Hippospongia communisوالنوع  ،المساااامى "أبيض"

  أطنان سااانويا  من النوع  10 جمعجزيرة أرواد أن خمساااين غطاساااا  اعتادوا  اشااااطئ حيث أفاد صااايادو النرب 

H.communis  تونف الغطاساااااون عن ممارساااااة  1970وبعد عام  ،الماضاااااي حتى غاية الساااااتينات من القرن
 يعود إلى التلوث البحري والجمع الجائر، عتقد أن هذا التدهوريُ و  ،ه المهنة بساااااابب تدهور مخزون اإلساااااافنجهذ

كما أن استعمال الديناميت  ،ال يمكنه تجديد نفسه تعتمد على انتالع كامل اإلسفنج بحيثوطريقة هذا األخير 
 مقدرة الحيوان على إعادة التثبت وأد  إلى موت يرناته. فيأثر سلبا  

عمل على وضاااااااع خارطة قترا القيام بأبحاث علمية طويلة األجل لليونظرا  لألهمية االنتصاااااااادية لإلسااااااافنجيات 
لهذه الكائنات في نهاية السااااااتينات من القرن وتوثيق األسااااااباب التي أدت إلى االنحسااااااار الكبير  لتوزع أنواعها،

 والعمل على إعادة هذا المخزون إلى وضعه الطبيعي. العشرين،

 :Cnidaria  القراصيات 

تنتسااااااب إلى  ،نوعا   40مع ذلك تم تسااااااجيل و ، لم تدرس هذه الكائنات في المياه البحرية السااااااورية بشااااااكل واف  
وصاااف الفنجانيات  ،وصاااف الزهريات ،Siphonophora اتيوصاااف األنبوب ،Hydrozoaصاااف الهيدريات 

Scyphozoa. الواسااااع في فصاااال الصاااايف وخالل الساااانوات األخيرة لنوعين من  االنتشااااارإلى  تجدر اإلشااااارة
 Rhizostomaو Pelagia noctulicaوهما  ،الفنجانيات )نناديل البحر( في المياه الشاااااااااااااااطئية السااااااااااااااورية

pulmo، غزيرة من كما تركت األفراد ال إذ سااابب إزعاجا  كبيرا  للمصاااطافين، ؛الذي انعكس سااالبا  على الساااياحة
هذه القناديل تأثيرا  غير محمود على المنشاااااااااأت الصاااااااااناعية )مصااااااااافاة بانياس والمحطة الحرارية في بانياس(. 

نصااااااااح بإجراء دراسااااااااات بيئية معمقة على هذه األحياء من حيث دورة حياتها وهجرتها للونوف على أسااااااااباب يُ 
عن نلة انتشاااار الساااالحف البحرية في المياه الذي ند يكون ناجما  و  ،ىءشاااواطالانتشاااارها الكبير المالحظ نرب 

 ،البحرية السااااورية التي تتغذ  على القناديل البحرية، وذلك بساااابب صاااايدها غير المشااااروع من نبل الصاااايادين
 وتلوث المياه ونلة الوعي ألهميتها البيئية.

 :Ctenaria حامالت األمشاط 

 .Beroe forskaliحد بأعداد نليلة وهو النوع اسجل نوع و 
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 :Nematoda الديدان الخيطية 

وأساااافرت ، نليلة العمقبلة لمدينة الالذنية في المناطق انتصاااارت دراسااااة هذه الديدان على المنطقة البحرية المقا
وتحتاج هذه الحيوانات القاعية إلى دراساااات معمقة في المياه فصااايلة،  13تنتساااب إلى  ،نوعا   34الدراساااة عن 

 البحرية السورية.

 Annelida الديدان الحلقية 

هذه الديدان في دخل ت ،Polychaetaتنتمي إلى صاااااااااااف كثيرات األهداب  ،تمثلت هذه الديدان بعشااااااااااارة أنواع
 وتشكل غذاء  لألسماك الالحمة القاعية. ،كثير من السالسل الغذائية البحرية

 Arthropoda األرجل مفصليات 

، Crustaceaeيمثلها عدد كبير من األنواع في المياه البحرية السورية، وتنتمي بمعظمها إلى صف القشريات 
تشاكل جزءا   فهي ؛يئية كبيرةنوعا ، وتتمتع القشاريات بأهمية ب 166عمليات الحصار المرجعي وجود  تأثبتوند 

عدد كبير من السالسل الغذائية،  وهي تدخل في ،Benthosأو متعضيات القاع  ،Plankton من البالنكتون 
 ويتمتع بعضها بأهمية انتصادية مرمونة وغذائية عالية كالقريدس والسرطان.

 Mollusca الرخويات 

 ،نوعا   315حيث تم تساااجيل حوالي  ،ُتعد الرخويات من الشاااعب الممثلة بشاااكل جيد في المياه البحرية الساااورية
وصاااف رأسااايات القدم  ،Bivalivaثنائيات المصاااراع  وصاااف ،Gastropodaتنتمي إلى صاااف بطنيات القدم 

Cephalopoda،  وصاااااااااف ثنائيات العصااااااااابAmphineura،  وصاااااااااف زورنيات األرجلScaphopoda ،
لسااكان السااواحل في بعض الدول  تسااتخدم غذاء   فهي ؛تمتلك بعض أنواع هذه الشااعبة أهمية انتصااادية وغذائية

والنوع  ،Pinctada radiateالمحار من النوع  السااااااااايما(، و إلة)البطلينوس، المحاريات، الحبار، األخطبو ..
Lithophaga litophaga،  والمعروفين عالميا  بجودة اللحم مياه االنليميةالن في يالمتوفر. 

والتي وجدت في المياه الساااااااورية مكانا  مالئما   ،تشااااااامل هذه الشاااااااعبة بعض األنواع المهاجرة من البحر األحمر
 Strombus decerusنمنها النوعا ،دخل في تنافس مع األنواع المحلية المسااااااااااااااتوطنةومنها ما، توطنت فيه

perstcus، وBrachyodonta vairabilis.  حماية بعض األنواع المهددة باالنقراض كالنوعلضاارورة هناك  
Dendropoma petraeum، وتشااااكل نطانا  بيئيا   ،الذي تبني نوانعه أرصاااافة حقيقية عند حدود المد والجزر

هذه التشاااااكالت مهددة حاليا  من نبل  دتعو ، منفردا  في حوض البحر األبيض المتوساااااط الشااااارني بشاااااكل خاص
 السواا ومن التلوث.
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 : Chaetognathaشوكيات الفك  

 ..Sagitta sp سجلت المراجع سبعة أنواع من الجنسو  ،لم تدرس هذه الشعبة بشكل كاف  

وأهمية ، لها أهمية بيئية في الوسااااااط البحري  ،شااااااعبة شااااااوكيات الجلد من الكائنات البحرية القاعية أساااااااسااااااا   تعد
إضااااااااافة إلى األهمية الغذائية هذا  تسااااااااتخدم بيوض ننافذ البحر كمواد تجريبية.ف ،علمية في مجال علم الجنين
والمنتشاار بغزارة كبيرة  ،)ننفذ البحر(  Paracenthrotus lividisالنوع  الساايماالتي تتمتع بها بعض األنواع و 

 .نوعا  في المياه البحرية السورية 12والذي اليستثمر حاليا . تم تسجيل  الشواطئ السوريةجدا  في 

 :Tunicata القميصيات 

رغم األهمية  ،Cephalochordataوكاذلاك حبلياات الرأس  ،لوحظ نقص واضااااااااااااااح في معرفاة حبلياات الاذيال
. تم تسااااجيل مية خاصااااة في الدراسااااات المسااااتقبليةاالنتصااااادية والعلمية لهما. لذا يجب إعطاء هذه الكائنات أه

 . Larvaceaلصف اليرنيات  تنتمي جميعها ،مياه البحرية السوريةنوعا  في ال 13

 :  Cheloniaالسالحف  

من أغزر األنواع  Caretta caretta السااااالحفاة الحنفاء  وتعد ،أنواع من الساااااالحف البحرية تم تساااااجيل أربعة
حيث تعشش  ،الرملية السورية أثناء موسم التكاثر بحرية السورية، وهي تقصد الشواطىءالموجودة في المياه ال
تتطلب حماية ضااارورية، ف ،من األنواع المهددة باالنقراض في البحر األبيض المتوساااط يوتضاااع بيوضاااها، وه

القيام بأبحاث ميدانية بهدف التعرف على بيئة هذه السلحفاة وأماكن تعشيشها بشكل دنيق وذلك وند تم انتراا 
 على طول الشاطئ السوري بغية حماية هذه األعشاش.

نامت مجموعة من الخبراء الوطنيين بالتعاون مع خبراء من جمعية حماية الساااااااالحف اليونانية بإجراء دراساااااااة 
وتحديد المناطق األكثر أهمية للتعشاايش، وند  ،ف على طول الشاااطي السااوري ميدانية لمرانبة تعشاايش السااالح

خلصت تلك الدراسة إلى إثبات وجود ثالثة أنواع من السالحف البحرية في المياه البحرية السورية، وهي مرتبة 
فاة السلح تليها ،Chelonia mydasالسلحفاة الخضراء  ؛ء السوري للتعشيشوارتيادها للشاطى سب غزارتهاح

وهي  ،Dermochelys coriacea الساااااااااااالحفاة جلدية الظهر ثم ،Caretta caretta الحنفاء )كبيرة الرأس(
في مصاااب نهر الكبير  Trionyx triunguisنادرة في المياه البحرية الساااورية، إضاااافة  إلى السااالحفاة الجلدية 

، كماااا أظهرت تلاااك (Brackish water التي تعيش في الميااااه العاااذباااة والمختلطاااة )نليلاااة الملوحاااة ،الجنوبي
الدراساااااة أن المنطقة على الشااااااطي الساااااوري الممتدة من منطقة الشاااااقيفات في جبلة وحتى مصاااااب نهر الكبير 

وتم  ،ش الساااالحف الخضاااراءالشااامالي جنوب مدينة الالذنية هي ساااادس أهم منطقة في شااارق المتوساااط لتعشاااي
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 Rafetus )رفش الكلخااة( لساااااااااااااالحفاااة الجلااديااةا تونااد سااااااااااااااجلاا .محميااة بيئيااة للسااااااااااااااالحف البحريااةانتراحهااا 

euphraticus  (23الشكل ) على الشاطئ السوري للمرة األولى.  

 
 Rafetus euphraticusالسلحفاة الجلدية  (:23شكل )

 

 الثدييات البحرية 
 :Pinnipediaزعنفيات القدم  -

إلى زعنفيات القدم، هذا ويعتقد أنها ما زالت ترتاد  Monachus monachusتنتساااااااب فقمة البحر المتوساااااااط 
 1972وند شاااوهدت على الشاااواطئ الساااورية عام  وخالل فترات متباعدة، ،ن بشاااكل نادرلك ،الشااااطئ الساااوري 
حيث تم صاااايدها وتحنيطها وحفظها في مديرية الصاااايد بجبلة. كما أن بعض المشاااااهدات  ،نرب مدينة بانياس

سااااااااااااجل أية اد. ولم تُ تمثلت بثالثة أفر و  ،ة نرب المرفأ أكدت وجود هذه الفقمةعلى شاااااااااااااطئ الالذني 1994عام 
 .مشاهدات بعد ذلك

 :Cestaciaالحوتيات  -

 ،وهي تعيش بعيدا  عن الشااااااطئ ية الساااااورية حساااااب المراجع المتوفرة،تم تساااااجيل عشااااارة أنواع في المياه البحر 
 توتم فأ الالذنية،تها بين حين وآخر نرب مر حيث تتم رؤي ،ويمكن لبعضااااها اسااااتثنائيا  أن يقترب من الشاااااطئ

 وفي أم الطيور. ،في المياه الشاطئية لمنطقة بانياس منطقة القلوع 2009مشاهدتها في عام 

 المياه العذبة:  فونا. 3. 3. 2

(، وديان موسمية، برك، مستنقعات.. ية أحواضا  طبيعية )أنهار، بحيرات،ر تشمل األوسا  المائية العذبة في سو 
 . األخيرة عقود(، والتي تم بناؤها في ال12 جدولالوأخر  صنعية )بحيرات السدود، أننية ري، سواني...( )
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كافة را  لألهمية االستراتيجية للمياه في مجاالت الحياة ظتكتسب دراسة األوسا  المائية العذبة أهمية كبيرة، ن
في حل سهام ( وبالتالي االإلةالسمكي، توليد الطانة..الستزراع )مياه الشرب، الري، الصناعة، األحياء المائية، ا

 أن القطر العربي السوري يقع ضمن المنطقة شبه الجافة.والسيما مشكلة األمن الغذائي والمائي، 

  سوريةمصادر الثروة السمكيَّة الداخلية في  :(12) جدول

ي/هـالمسطح المائ النوع  العدد 
 5 25500 البحيرات الطبيعية

 140 117150  البحيرات الصنعية 

 17 19500 األنهار)ومنعطفاتها(

 600 950 المزارع السمكيَّة

 - 400 أقنية الري 

 - 163500 المجموع

 

أظهرت عمليات المسااااح المرجعي التي تم القيام بها نلة الدراسااااات واألبحاث التي تناولت أوسااااا  المياه العذبة 
 فإن المجموعات ذات األهمية االنتصااااااادية الغذائية كاألسااااااماك، وبالتاليما خال الدراسااااااات التي ُأجريت على 

الفقر النوعي الذي تبديه هذه الدراساااااااااااااااة ال يعكس بدنة وانع التنوع الحيوي في البيئات المائية العذبة. تندرج 
 األنواع الحيوانية في المياه العذبة تحت المجموعات الثالث التالية:

 أسماك المياه العذبة 

 56ع بنوعا  تت 157 وجود حوض العاصيلدراسة  ، وبينتلعذبةاهي الدراسات التصنيقية ألسماك المياه  نادرة
 من األسماك العظمية. فصيلة 19جنسا  تنضوي تحت 

تليها عائلة  ،نوعا   99كأغنى العوائل باااااااااااااااااااااااااااا Cyprinidaeوتبعا  للغنى النوعي تبرز فصااااااااااااايلة الشااااااااااااابوطيات 
Cichlidae  بتساااااعة أنواع، ثم فصااااايلةCobitidae وأغلب الظن أن عددا  من األنواع السااااامكية  ،بثمانية أنواع

عين خبيرة )الدراسااااااااة الوطنية للتنوع  ههر في شااااااااباك الصاااااااايادين، أو لم تلحظلم يظيسااااااااتوطن مياهنا الداخلية 
  (.1998الحيوي في سورية، 
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وأجري العديد من الدراسات التي تناولت معظم البحيرات  ،االهتمامند نالت أسماك المياه العذبة بعد التسعينات 
تنتمي ألربعين  ،نوعا  من أساااااماك المياه العذبة 95إلى إثبات وجود دراساااااة أجريت مؤخرا  وخلصااااات واألنهار، 
 .(13 جدولال)فصيلة  15جنسا  و

 )عن علي( أسماك المياه العذبة التي تم حصرها وتصنيفها في المياه الداخلية السورية أنواع (:13)جدول 

الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

1 Anguillidae Anguilla A. anguilla حنكليس 
األنهار والجداول  ،نهر العاصي

الساحلية التي تصب في البحر 
 المتوسط

2 Bagridae Mystus M.pelusius نهر الخابور أبو شوارب 

3 Blenniidae Blennius B.vulgaris -  األنهار والجداول الساحلية التي
 تصب في البحر المتوسط

4 Cichlidae 

Haplochromis H. flaviijosephi بحيرة طبريا  ،بحيرة مزيريب مرمور
 واالنهار المتصلة بها

Oreochromis 

 

O.aureus  نهر العاصي، نهر الخابور،  مشط أزرق
 نهر الكبير الشمالي

O.niloticus 
مشط نيلي أو 
 مشط اللبود

بحيرة طبرية والمياه المتصلة 
 بها، ُأدخل حديثا  من مصر

Sarotherodon S.galilaeus مشط جليلي 
بحيرة طبريا واالنهار المتصلة 
بها،نهر العاصي، ينابيع رأس 

الحسكة العين في  

Tilapia 
 

T.zilli  عداديمشط  

بحيرة طبريا والمياه المتصلة 
بها، نهر العاصي، نهر 
 الخابور، األنهار الساحلية

Tristramella 

T. sacra مشط الكلب 
بحيرة طبريا والمياه المتصلة 

بها، نهر الكبير الشمالي، نهر 
 العاصي

T. simonis مرمور 
المتصلة بحيرة طبريا والمياه 

بها، نهر الكبير الشمالي، نهر 
 العاصي
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الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

T. simonis 

magdelainae مياه غوطة دمشق مرمور 

5 Cobitidae 

Cobitis C.taenia  نهر العاصي، األنهار الساحلية حجري 

Nemacheilus 

N.angorae  نهر العاصي حجري 

N. 

argerogramma 
 حجري 

نهر العاصي، نهر الكبير 
نهر الخابور، مياه الشمالي، 

 منطقة عفرين
N.frenata  نهر نويق  حجري 

N.galilaeus  العاصي، بحيرة طبرية، بحيرة  حجري
 مزيريب

N.panthera  مياه غوطة  ،بحيرة مزيريب حجري
 دمشق و العاصي

N.tigris  مياه غوطة دمشق و العاصي حجري 

N.insignis  نهر نويق واألبيض وعفرين  حجري
 والعاصي 

6 Cyprinidae 

Acanthobrama 

A. centisquama نهر العاصي ّتريس 

A. lissneri بحيرة طبرية بسباسي 

A . marmid بسباسي 
نهر الخابور،  -بحيرة الخاتونيَّة

وادي خنزير، نهر جرجب، 
 العاصي

Alburnus 

A.caeruleus  والخابور وعفرين نهر نويق  تفاف أزرق
 والكبير الشمالي

A.capito نهر نويق وبحيرة طبرية تفاف 

A.mossulensis نهر الفرات والخابور ونهر  تفاف
 جرجب

A. orontis نهر العاصي وعفرين ونويق و  تريس
 الكبير الشمالي

A.pallidus نهر الفرات و نويق تفاف 

A . sellal والخابور والعاصينهر نويق  سالل  
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الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

Aspius A. vorax نهر الفرات و الخابور و  أم حميدة
 العاصي

Barbus 

B. barbulus  أصفركرسين  نهر الفرات و الخابور 

B. canis العاصي وعفرين واليرموك  البني
 وبحيرة طبرية

B. chantrei - نهر الخابور والعاصي 

B.esocinus  أبيضفرخ الخابورالفرات و    

B.grypus رومي 
بحيرة الخاتونيَّة والفرات و 

 الخابور 
B.kersin الفرات والخابور سرنغ 

B.kosswigi  الفرات والخابور 

B.laserta  الفرات شبو 

B.longiceps 
أبو شدق 
 )النجالي(

بحيرة نطينة وطبرية، ونهر 
 الخابور

B.lorteti  نهر العاصي شبو 

B.pectorales  العاصي و الفرات شبو 

B.orontis - العاصي 

B.rajanorum - نهر الفرات ومياه منطقة حلب 

B.sharpeyi - نهر الفرات والخابور 

B.schejch - نهرالفرات ودجلة  والخابور 
B. 

subquincunciatu

s 
مبقعشبو    نهر الفرات والخابور 

B.xanthopterus  نهر الفرات 

Barilius 
B. 

meopotamicus 
 الفرات والخابور -

Capoeta 

C. barroisi 

 
 العاصي ووادي الرميالن ونويق كالرا

C. damascina نهر الفرات و العاصي والكبير  كالرا
 الشمالي
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الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

C. trutta نهر الفرات والخابور ودجلة و  رملي
 العاصي

C. syriaca - نهر اليرموك 

C. umbla - نهر دجلة 

Carassius C. auratus  ذهبيب كار  نهر العاصي 

Chondrostoma 

 

C. regius عروس 
نهر العاصي ونويق والفرات 

 والخابور
C. kinzelbachi 

 
 نهر العاصي عروس

Cthenopharyngo

don 
C. idella  عاشبكارب  نهر العاصي 

Cyprinion 

C.kais شالمي 
الفرات و الخابور ودجلة نهر 

 ونويق وبحيرة الخاتونية

C.macrostomus  أبيضمشط  
نهر الفرات و الخابور ودجلة 

 والعاصي

Cyprinus 
C.carpio معظم المياه الداخلية السورية كارب مرآتي 

 معظم المياه الداخلية السورية كارب حرشفي 

Garra 

G.lamta  زيتيتريس  نهر العاصي 

G.variabilis مبرنشريس ت  نهر العاصي ونويق  

G.rufus  حجري 

نهر العاصي والخابور والفرات 
وعفرين والكبير الشمالي وينابيع 

 مزيريب وبحيرة الخاتونية
Hemigrammaca

poeta 
H. culciphaga -  العاصي )مهدد نهر

 باالنقراض(
Hypophthalmich

thys 
H.molitrix العاصينهر  كارب الفضي  

Leuciscus 

L.cephalus 

orientalis 
العاصي والفرات والخابورنهر  براق  

L.lepidus  أبيضبراق  نهر دجلة والخابور والعاصي 

L.spurius مياه حلب و العاصي براق 

Phoxinellus Ph.drusensis  نهر نويق بخصون 
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الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

Ph.kervillei  نهر العاصي بخصون 

Ph.libani  أعالي نهر العاصي بخصون 

Ph.rutiloides  نهر العاصي بخصون 

Ph.syriacus  مياه دمشق بخصون 

Ph.zergi  نهر العاصي بخصون 

Rutilus R.tricolor -  نهر برد  واالعوج 

Tylognathus T.nanus   مياه دمشق ونهر العاصي
 واليرموك وطبريا

7 Cyprinodont

idae 
Aphanius 

A.dispar  دجلة والفرات والخابور نهر  زروق
 والعاصي

A.mento 
نهر العاصي وبرد  واألعوج  زروق 

عفرين وينابيع جيرود ومزيريبو   

A.sophia 
نهر العاصي والخابور وينابيع  زروق 

 نرب دوما

8 Gasterosteid

ae 
Gasterosteus G. argyropomus - نهر الكبير الشمالي والجداول 

 الساحلية

9 Mastacembe

lidae 
Mastacembelus 

M. 

mastacembelus 

حنكليس 
 شوكي

 الفرات والخابور ونويق

10 Mugilidae 

Chelon Chelon  

labrosus  األنهار والجداول الساحلية التي  بوري
 تصب في البحر المتوسط

Liza 

L.abu الفرات ودجلة والخابور نهر  بوري فراتي
 والعاصي 

 
Liza aurata األنهار والجداول الساحلية التي  دهبان

 تصب في البحر المتوسط

L.capito  األنهار والجداول الساحلية التي  بوري
 تصب في البحر المتوسط

Liza ramada  األنهار والجداول الساحلية التي  بوري
 تصب في البحر المتوسط
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الجغرافي التّوزع االسم المحلي االسم العلمي اسم الجنس الفصيلة م  

Liza saliens  الساحلية التي األنهار والجداول  بوري
 تصب في البحر المتوسط

Mugil Mugil cephalus األنهار والجداول الساحلية التي  شيالن
 تصب في البحر المتوسط

11 Poeciliidae Gambusia G.affinis معظم المياه السورية العذبة  ولود 

12 Salmonidae Oncorhynchus O. mykiss 
ترويت نوس 

 نزا
منطقة  أعالي نهر العاصي في

 ربلة

13 Siluridae 

Clarias C. gariepinus  أسودسللور بحيرة طبريا ونهر العاصي و  
 نهر الكبير الشمالي

Silurus 
S.glanis  فراتيجري  نهر الفرات 

S.triostegus  العاصي والفرات والخابورنهر  جّري  

14 Heteropneus

tidae 
Heteropneustes H .fossilis  هنديسلور الخابور والفرات نهر   

15 Sisoridae Glyptothorax 
G.cous بابوج 

مهدد )الفرات والخابور ونويق 
باالنقراض في المياه الداخلية 

 (السورية
G.sp نهر الخابور بابوج 

 :Arthropodaمفصليات األرجل  

وتشكل  ،Cladoceraتتوزع في الرتبتين متفرعات القرون  ،تنتمي إلى صف القشريات ،تم تسجيل أربعة أنواع
. كما Isopodaومتماثالت األرجل  ،أفرادها مكونا  رئيساااااااا  في القاعدة الغذائية الطبيعية ألساااااااماك المياه العذبة

 ،Odonataمنها إلى رتبة الرعاشاات  ةنتمي عشار ي ،Insectaنوعا  وجنساا  من صاف الحشارات  16تم حصار 
ات أفراد هذه الحشاااااااارات نساااااااابة جيدة من غذاء وتشااااااااكل يرن ،Chironomidaوسااااااااتة إلى رتبة الهاموشاااااااايات 

و  .Lernea sp مثل  Arthropodaاألسااماك في المياه العذبة. كما لوحظ عدد آخر من مفصااليات األرجل 
Argulus sp.، ن اللذان يتطفالن على جلد األسماك ويسببان تحوال  شديدا  يؤدي إلى النفوق أحيانا .االنوع 

 :Molluscaالرخويات  

نوعا  من صااااااااااااااف بطنيات القدم  32و، Bivalivaنوعا  من صااااااااااااااف ثنائيات المصااااااااااااااراع  12تم احصااااااااااااااااء 
Gastropoda، مة من مختلف النواحي العلمية واالنتصااادية والصااحية، ومن مهالرخويات من األحياء ال دوُتع
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 Lymnaea truncatulaالجاادير ذكره أن بعض أنواع بطنيااات القاادم التي تعيش في المياااه العااذبااة كااالنوع 
و  .Planorbis spوبعض األنواع التابعة لألجناس  ،Fasciola hepatica يشاااااااكل مضااااااايفا  للدودة الكبدية

Bulinus sp.  تشكل مضيفات وسيطة لديدان البلهارسيا التي تصيب اإلنسان، علما  أنه في العراق تم إدخال
المكافحة الحيوية لتلك الرخويات كونها بهدف  Heteropneustes fossilisأساااماك الساااللور الهندي الالساااع 

إذ أن بعض أنواعها تعد مؤشاااااااارا  على  ،، لذا البد من إجراء دراسااااااااات بيئية معمقة لهذه الرخوياتتتغذ  عليها
 .Bacteriaنوعا  من الجراثيم  33كما سجلت بعض الدراسات وجود وجود لوسط المائي. اتلوث 

 الطيور:  فونا. 4. 3. 2

أنواع  ويقارب عدد كبيرا  من الطيور المتوطنة إضافة للطيور المهاجرة أو العابرة أو الزائرة. تأوي سورية عددا  
أشار كتاب إلى الحفاظ عليها.  ، وهذا ما يدعومن مجموع أنواع الطيور العالمية% 4هذه الطيور الموجودة 

 اون مع الحياة العالمية للطيورالذي نشرته الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالتع( 2007طيور سورية )

(International Bird Life)   منها المهاجر والعابر  ،نوعا  من الطيور 394وجود إلى  ،ومنظمات أخر
إضافة إلى بعض األنواع الشاردة أو المجبرة على تغيير مسارها واللجوء إلى األراضي السورية  ،والمقيم والزائر

من الدراسات التي تمت في الفترة األخيرة إضافة إلى نتائج مشروع  .(1)ملحق  أحيانا  بسبب التبدالت المناخية
 115 ت دراسات أخر  سجلكما سبعة أنواع.  لتوزع البوم في سورية حيث سجل حفظ التنوع الحيوي: دراسة

جديدة: وتم تسجيل أنواع الطيور في سبخة الجبول. نوعا  من  172و ،في محافظة دير الزورنوعا  من الطيور 
أما عدد . Anser erythropus ، واإلوزة الغراء الصغيرةBranta ruficollis الصدر مثل اإلوزة حمراء

منطقة، وهناك  25( في سورية فهي بحسب المجلس العالمي لحماية الطيور IBAsالمناطق المهمة للطيور )
  منطقة. 28ثالث مناطق أخر  مقترحة، ليصل عددها اإلجمالي 

 الزواحف والبرمائيات: فونا. 5. 3. 2

 كلموت ،مجموعتين هامتين من الفقارياتالتي تشكل العديد من الزواحف والبرمائيات المتنوعة  سوريةعيش في ي
كما تشمل العديد (، 2 )ملحق في ضبط تعداد القوارض والرخويات والحشرات أهمية بيئيةالزواحف بشكل خاص 
التي تستخدم سمها لقتل فريستها. كما تعد البرمائيات  Viperidaeكاألفاعي  Ophiclia من أنواع الحّيات 

وجد منها بعض األنواع المستوطنة  والسيما أنهوالزواحف كغيرها من الكائنات الحية األخر  مدخرات وراثية، 
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في سورية دون غيرها من البلدان. ُتظهر الدراسات المرجعية للبرمائيات والزواحف في سورية نائمة تتضمن 
 (.14 الجدولنوعا  ) 143

 والمهددة باالنقراض عالميا  في سورية الموجودة البرمائيات والزواحف  عداد أنواعأ  (:14جدول )

 المهددة باالنقراض عالميا   النوع الجنس الفصيلة المجموعة
 3 16 7 5 البرمائيات
 2 9 7 4 السالحف
 19 70 30 8 العظايا
 10 48 18 5 الحّيات
 34 143 62 22 المجموع

 

سلحفاة أنثى على الشواطئ  35-31وتعشش حوالي  ،مجموعة من السلحفاة الخضراء المهمة إنليميا  وند اكتشفت 
أكبر تجّمع أعشاش من هذه الساللة المهددة على مستو  تاسع ، ويعد هذا التجمع الالرملية نرب الالذنية

النيل ذات القفص اللين التي تعيش في المياه العذبة سلحفاة . كما سجلت باالنقراض في البحر األبيض المتوّسط
 .في الجزء األدنى من األنهارمنها مجموعة صغيرة تعيش ومن المحتمل أن  ،حوالي الالذنية

 ات. فونا الحشر 6. 3. 2

وند سااااجل باحثون من  ،(4 ملحق ،3 )فراشااااات، رعاشااااات...( )ملحقسااااجل في سااااورية العديد من الحشاااارات 
معهد الحيوان بهنغاريا أكثر من خمساااااة آالف نوع من الخنافس في دراساااااة مساااااحية حديثة أجريت في ساااااورية 

 .(5)ملحق 

في ساااورية الطبيعية  Apis mellifera syriaca ســاللة نحل العســل الســوري وجدت نحل العســل:  .أ
همة على المساااااااااااااتو  ممن نديم الزمان، وما زالت تربى فيها حتى أيامنا هذه، وهي من الساااااااااااااالالت ال

وأفضاال ساااللة في ندرتها على  ،أفضاال السااالالت في العالم بإنتاج الغذاء الملكيمن  إذ تعدالعالمي، 
 ،زة من حيث جمع الرحيقولها صااااااافات متمي ،اجتياز فصااااااال الشاااااااتاء بأنل كمية من الغذاء الساااااااكري 

مدافعا  جيدا  عن مسااااااااكنها ضااااااااد  دوتع ،والقدر الكافي من الهدوء ،والقدرة على مقاومة ظروف الطقس
 .ونادرة على تحمل فقر المرعى ،األعداء الحيوية كالدبور األحمر

 .يبين أهم اآلفات المسجلة في سورية وعوائلها (15)الجدول  اآلفات الحشرية )الحشرات والحلم(: .ب



  في سوريةعلى النباتات اآلفات الحشرية والحلم المسجلة : (15جدول ) 
 االسم العربي اسم العائل العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي

Aceria ficus (Cotte) Fig Blister Mite Fig حلم ثآليل التين التين 
Aceria sheldoni Citrus Bud Mite Citrus حلم براعم الحمضيات الحمضيات 

Agrilus spp.  الحفار    أنواع 
Aphis gossypii Glov. Cotton Aphid Cotton, Cucurbits, القرعيات -القطن- القطن نّ مَ    

Bactrocera oleae 

(Gmel.) 

Olive Fruit Fly Olive  ذبابة ثمار الزيتون  الزيتون 
Bemisia tabaci (Gen.) Cotton Whitefly Cruciferous, Cucurbits, 

Okra, Leguminous, 

Groundnut 

 -القرعيات -الصليبيات
الفستق  -البقوليات -البامياء

 السوداني

 الذبابة البيضاء

Brevipalpus 

phoenicis(Geijskes) 

Reddish Black Flat 

Mite 

Citrus العنكبوت المسطح األسود  الحمضيات
 المحمر

Capnodis spp. Capnodis Beetles Stonefruits, الكابنودس اللوزيات 
Ceratitis capitata Wied. Med.Fruit Fly Polyphagous ذبابة البحر األبيض المتوسط متعدد العوائل 

Coccus viridis Green Green scale Polyphagous الحشرة القشرية الخضراء متعدد العوائل 
Cydia pomonella (L.) Codling Moth Pomefruits, Stonefruits اللوزيات -التفاحيات  دودة ثمار التفاا 

Epilacna chrysomelina 

(F.) 

12-Spotted Melon 

Beetle 

Cucurbits, Bean, 

Aubergine 
باذنجان -فول -القرعيات خنفساء البطية ذات االثني  

نقطة ةعشر   

Erias insulana Boisd. Spiny Bollworm Cotton, Okra, Maize الذرة -البامياء -القطن  دودة اللوز الشوكية 
Eupoecilia ambiguella  

Hubner 

European Grape Berry 

Moth 

Grape, Plum الخوخ -العنب  عثة العنب 
Helicoverpa armigera 

(Hbn.) 

African Cotton 

Bollworm 

Cotton, Chikpea, 

Maize, Tomato 
 -الذرة -الحمص -القطن

 البندورة
ةدودة اللوز األفريقي  
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 االسم العربي اسم العائل العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Helicoverpa zea 

(Boddie) 

American Cotton 

Bollworm 

Maize, Cotton, 

Sorghum, Tomato, 

Sunflower 

 -الذرة البيضاء -الذرة الصفراء
عباد الشمس -البندورة -القطن  

 دودة اللوز األمريكية

Liriomyza trifolii 

Burgess 

American serpentine 

Leaf Miner 

Cucurbits, Okra, Onion, 

Garlic, Leek 
 -البصل -البامياء -القرعيات

الكراث -الثوم  

 حافرة األوراق األمريكية

Myzus persicae (Sulzar) Green Peach Aphid Araceae, Celery, 

Groundnut, 

Asparagous, Sugarbeet 

 من الدراق األخضر اللوزيات

Parlatoria blanchardii Date palm Scale Jasmine, Date palm نخيل البلح -الياسمين  نشرية النخيل 
Pectinophora  

gossypiella (Saund.) 

Pink Bollworm Cotton, Okra البامياء -القطن  دودة اللوز القرنفلية 
Phoracantha 

semipunctata 

Eucalyptus Borer Eucalyptus حفار الكينا ذو القرون الطويلة الكينا 
Phthoremaea 

ocellatella (Boyd) 

Beet Moth Sugar beet, Solanaceae, 

Tomato 
 -الشوندر السكري 

البندورة -الباذنجانيات  

 فراشة الشوندر

Phthoremaea 

operculella (Zell) 

Potato Tuber Moth Potato, Tomato, 

Solanaceae 
 -بندورةال -البطاطا
باذنجانياتال  

 فراشة درنات البطاطا

Phyllocnistis citricola 

Staint. 

Citrus Leaf Miner Citrus, Cinnamon, 

Jasmine 
الياسمين -القرفة -الحمضيات  حافرة أوراق الحمضيات 

Phyllocoptruta oleivora Citrus Rust Mite Citrus البندورة -الحمضيات  حلم صدأ الحمضيات 

Planococcus 

(Pseudococcus) citri 

(Risso) 

Citrus Mealy bug Citrus, Grapevine, 

Pineapple 
األناناس -العنب -الحمضيات  بق الحمضيات الدنيقي 

Polyphagotarsonemus 

latus Banks 

Silver Mite (Broad 

Mite) 

Citrus, Chilli الفلفل -الحمضيات  الحلم األصفر 

Pseudococcus 

longispinus (Targioni-

Tozzetti) 

Long-Tailed Mealybugs Grapevine, Pear, 

Avocado 
أفوكادو -العنب -الحمضيات  البق الدنيقي ذو الذنب الطويل 
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 االسم العربي اسم العائل العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Rhizoglyphus spp. Bulb Mites Bulbs, Ornamentals نباتات الزينة -األبصال  حلم األبصال 

Rhynchphorus  

ferrugineus 

Red palm Weevil Palm trees سوسة النخيل الحمراء أشجار النخيل 

Scolytus spp. Bark Beetle Polyphagous, Woods خنافس القلف متعدد العوائل 

Toxoptera aurantii 

(Boyer) 

Black Citrus Aphid Citrus من الحمضيات األسود الحمضيات 
Trialeurodes 

vaporariorum (Westw.) 

Glasshouse Whitefly Brassica, Melon, 

Cucumber 
الخيار -البطية -الصليبيات  ذبابة البيوت المحمية 

Tuta absoluta Tomato Leaf Miner Solanaceae, Tomato, 

Eggplant 
 -الباذنجانيات ) البندورة

 الباذنجان.(
 حافرة أوراق البندورة

Viteus vitifoliae (Fitch) 

=(Phylloxera vastatrix 

Planch) 

Grape Phylloxera Grapevine حشرة الفيللوكسيرا العنب 

Zeuzera pyrina L. Leopard Moth Pomefruits, Olive, Fruit 

Trees…. 
الزيتون  -التفاحيات  حفار ساق التفاا 

 

 .أهم حشرات المخازن  (16) يبين الجدول التنوع الحيوي في حشرات المخازن: ج.

 حشرات المخازن المسجلة في سورية (: 16جدول )

 االسم العربي العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Acanthoscelides obtectus Bean Weevil خنفساء الفاصولياء الفاصولياء 

Acarus farris 
Flour Mite أكاروس الطحين الطحين 

Acarus immobilis 
Acarus siro Grain Mite أكاروس الحبوب الحبوب 
Bruchus ervi Vetch weevil البيقية -العدس  خنفساء البيقية 
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 االسم العربي العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Bruchus lentis Lentil weevil خنفساء العدس العدس 

Bruchus pisorum Pea Weevil خنفساء البازالء البازالء 
Callosobruchus maculates Cowpea Weevil خنفساء الحمص الحمص 

Caryedon gonagra Groundnut Seed Weevil خنفساء بذور فستق العبيد فستق العبيد 
Corcyra cephalonica Rice Moth فراشة الرز المواد الغذائية المخزونة 

Cryptolestes ferrugineus Rusty Grain Beetle خنفساء الحبوب الصدئية الحبوب 
Cryptolestes pusillus Flat Grain Beetle خنفساء الحبوب المفلطحة الحبوب 
Ephestia (Anagasta) 

kuehniella 
Mill Moth فواكه مجففة -مكسرات -دنيق -حبوب  فراشة البحر األبيض المتوسط 

Ephestia (Carda) cautella Tropical Ware House Moth  خنفساء المخازن االستوائية 
Ephestia elutella Cocao Moth منتجات الحبوب والتبغ - الفواكه المجففة  فراشة الكاكاو 

Galleria melonella Wax Moth  فراشة الشمع 
Glycyphagus destuctor Grain Mite أكاروس الحبوب والمواد المخزونة الحبوب والمواد المخزونة 

Glycyphagus domesticus  الحبوب والمواد المخزونة  
Lasioderma serricorne Cigarette Beetle مواد مخزونة -التبغ  خنفساء السجاير 
Oryzaephilus mercator Merchant Grain Beetle األغذية ذات األصل النباتي )السميد- 

 المعكرونة....(
 الخنفساء المنشارية

Oryzaephilus surinamensis Saw-toothed Grain Beetle األغذية ذات األصل النباتي )السميد- 
 المعكرونة....(

 الخنفساء المنشارية

Phthorimaea operculella Potato Tuber Moth 
 البطاطا

 فراشة درنات البطاطا
Plodia interpunctella Indian Meal Moth فراشة الطحين الهندية 

Prostephanus truncatus Large Grain Borer الرز -الكسبة -الذرة  ثانبة الحبوب الكبر   
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 االسم العربي العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Pyralis farinalis Meal Moth الحبوب المجروشة  -النخالة -الحبوب

 والتالفة والقش ودرنات البطاطا أحيانا
 فراشة الحبوب )الطحين(

Rhizopertha dominica Lesser Grain Borer خنفساء الحبوب الصغر   الحبوب 
Sitophilus granaries Granary weevil  حبوب القمح والشعير والذرة والعدس

درا  األرزوالفاصولياء ونا  
 سوسة القمح

Sitophilus oryzae Rice Weevil الذرة -األرز  سوسة االرز 
Sitophilus zea-mais Maize Weevil سوسة الذرة الذرة واألرز 
Sitotroga cerealella Angoumois Grain Moth فراشة الحبوب الحبوب 
Stegobium paniceum Drugstore Beetle وأغلفة الكتب  منتجات الحبوب والجلود

 والنباتات المجففة
 خنفساء العقانير

Tenebrio molitor Yellow Meal Worm دودة الطحين الصفراء الطحين 
Tennebrioides mauritanicus Cadelle Beetle سميد -حبوب -طحين  خنفساء الكادل 

Tribolium castaneum Red Flour Beetle بازالء -نواتج بذور الحبوب )نمح- 
 فاصولياء..( التهاجم الحبوب السليمة.

 خنفساء الدنيق الحمراء

Tribolium confusum Confused Flour Beetle بازالء -نواتج بذور الحبوب )نمح- 
تهاجم الحبوب السليمة. فاصولياء..( ال  

 خنفساء الدنيق المتشابهة

Trogoderma spp. Khapra Beetle خابرة الحبوب الحبوب المخزونة 
Tyrophagus langior Cheese Mite أكاروس الجبن الجبن 

Tyrophagus putrescentiae Stored Product Mite /المواد المخزونة /الحبوب المخزونة  
Zabrotes subfasciatus Mexican bean Weevil سوسة البقول المكسيكية البقول 
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 (17)كما هي مبينة في الجدول  الديدان الثعبانية )النيماتودا(: فونا. 7. 3. 2

 في سوريةعلى النباتات الديدان الثعبانية )النيماتودا( المسجلة (: 17جدول )
 االسم العربي الجزء المصاب العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي

Anguina tritici 

(Steinbuch) 

Wheat Gall Nematode Wheat Seedlings& Seeds of 

Wheat, Oat, Rye, Barley 

and Soil 

 نيماتودا ثآليل القمح

Ditylenchus destructor 

Thorne 

Potato Rot Nematode  Flower Bulbs and 

Potato Tubers 
 نيماتودا تعفن البطاطا

Ditylenchus dipsaci 

(Kuhn) Filipjev 

Stem and Bulb 

Nematode 

Soil& Seedlings of 

Plants 

Tuber of Onion, Carrot, 

Potato, Garlic, radish, 

Sweet Potato, Plants of 

Ambrosia spp., 

Chrysanthemum spp., 

Circium spp., Iris spp., 

Secale spp., Erigeron 

spp., Agropyron spp., 

Trifolium spp., 

Telphinium spp., 

Plantago spp., 

Hyacinthes spp.,& Soil 

 نيماتودا السيقان واألبصال

Heterodera schachtii A. 

Schmidt 

Sugar beet Cyst 

Nematodes 

Sugar beet Roots of Sugar beet and 

Soil 
 نيماتودا الشوندر الحويصلية

Longidorus spp. 

(Micoletzky) Thorne& 

Swanger 

Needle Nematode Diciduous Trees, 

Pasture Crops and 

Cereals 

Roots of Plants& Soil ماتودا االبريةالني  

Meloidogyne arenaria 

Coetzee 

Peanut Root- Knot 

Nematode 

Peanut Roots of Plants& Soil  نيماتودا تعقد جذور الفول
 السوداني

Meloidogyne javanica 

(Treub) Chitwood 

Javanes Root- Knot 

Nematode 

Wide Host Range Roots of Plants& Soil  الجذور الجاويةنيماتودا تعقد  
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 االسم العربي الجزء المصاب العائل االسم االنكليزي  االسم العلمي
Pratylenchus thornei 

Sher& Allen 

 Wide Host Range Roots of Plants& Soil نيماتودا تقرا الجذور 
Tylenchulus 

semipentrans 

Citrus Nematode Citrus  نيماتودا الحمضيات 
Xiphinema bricolense 

Ebsary, Vrain& Graham 

Dagger Nematode Wide Host Range Roots of Plants& Soil النيماتودا الخنجرية 
Xiphinema californicum 

Lamberti& Bleve- 

Graham 

Dagger Nematode Wide Host Range Roots of Plants& Soil النيماتودا الخنجرية 

Xiphinema rivesi 

Dalmasso 

Dagger Nematode Wide Host Range Roots of Plants& Soil  الخنجريةالنيماتودا  

Xiphinema sp. Cobb Dagger Nematode Citrus, Vitis vinefera, 

Vicia fabae 

Roots of Plants& Soil النيماتودا الخنجرية 
Tylenchulus 

semipentrans 

Citrus Nematode Citrus  نيماتودا الجمضيات 

 (19، 18) ينلكما هي مبينة في الجدو  والفيروئيدية:والفيروسية مسببات األمراض الفطرية والبكتيرية فونا . 8. 3. 2

 في سوريةعلى النباتات المسجلة  األمراض الفطرية(: 18جدول )

 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Alternaria brassicae 

Alternaria brassicicola 

Leaf spot Crucifers تبقع األوراق الصليبيات 

Alternaria dianthicola 

Uromyces dianthi 

Leaf spot 

Rust 

Carnation Seedlings or 

cuttings 
 تبقع األوراق القرنفل

 الصدأ
Alternaria solani Early blight Tomato seed 

 
 اللفحة المبكرة البندورة

Alternaria triticina 

Cochliobolus sativus 

Gibberella fujikuroi 

(Fusarium 

Wheat Leaf Spot 

Barley Spot Blotch 

Seed, Seedling Rot 

Foot Rot 

Wheat, Barley, and 

other cereals 

 

 

وبذور  -الشعير -القمح
 محاصيل نجيلية أخر  

 لفحة أوراق القمح
 التلطة البقعي على الشعير
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
moniliforme) 

Fusarium roseum 

Phaeosphaeria 

nodorum 

Pyrenophora graminea 

Pyrenophora teres ( 

Helminthosporium 

teres) 

Sphacelotheca sorghi 

Tilletia laevis 

Tilletia tritici 

Tolyposporium 

ehrenbergii 

Ustilago hordei 

Ustilago nuda 

Ustilago nuda f. sp. 

Tritici 

Pyrenophora tritici- 

repentis 

Wheat Glume Blotch 

Barley leaf stripe 

Barley net blotch 

Sorghum covered smut 

Wheat common bunt 

Wheat Common Bunt 

Sorghum Long Smut 

Barley Covered Smut 

Barley Loose Smut 

Wheat Loose Smut 

 

 

Tan Spot 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wheat 

 
 
 

 

 

 

 

 
 القمح

 عفن البذور والبادرات
 عفن القدم

 تلطة عصافات القمح
الشعيرتخطط أوراق   

 التلطة الشبكي على الشعير
التفحم المغطى على الذرة 

 البيضاء
 التفحم الشائع على القمح
 التفحم الشائع على القمح
التفحم الطويل على الذرة 

 البيضاء
 التفحم المغطى على الشعير
 التفحم السائب على الشعير
 التفحم السائب على القمح

 البقعة القصديرية
Ascochyta fabae 

Botrytis fabae 

Cercospora zonata/ 

fabae 

Aschochyta Blight 

Chocolate Spot 

Leaf Spot 

Faba bean and vetch لفحة األسكوكيتا الفول والبيقية 
 التبقع الشوكوالتي
 تبقع األوراق

Ascochyta lentis Bond. 

Et Vasill 

Ascochyta Blight Lentil لفحة أسكوكيتا العدس 
Ascochyta rabiei (Pass) 

Lab. 

Ascochyta Blight Chichpea لفحة أسكوكيتا الحمص 
Botryodiplodia 

theobromae 

Diplodia Rot Cotton seed عفن دبلوديا بذور القطن 
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Botryodiplodia 

theobromae 

Mycosphaerella 

arachidis 

Mycosphaerella 

berkelyi 

Diplodia Rot 

Early Leaf Spot 

Late Leaf Spot 

Groundnut عفن دبلوديا الفول السوداني 
 تبقع األوراق المبكر
 تبقع األوراق المتأخر

Botryotinia fuckeliana 

(Anamorph, Botrytis 

cinerea) 

Gray mould Seed and bulbs of 

Several hosts 
 العفن الرمادي بذوروابصال عوائل مختلفة

Cercospora beticola Leaf spot Sugar beet and Spinach تبقع األوراق الشوندر السكري والسبانة 
Cercospora medicaginis Leaf spot Lucerne تبقع األوراق الفصة 
Colletotricum coccodes 

Walk.S.Hughes 

Black Dot Potatoes النقطة السوداء البطاطا 
Corticium rolfsii Root and stem rot Several hosts عفن الساق والجذر متعدد العوائل 
Elsino ampelina Anthracnose Grapevine االنتراكنوز العنب 

Fusarium oxysporum f. 

sp. gladioli 

Botryotinia draytonii 

Brown rot 

corm rot 

Gladiolus bulbs العفن البني أكعاب الغاليول 
 عفن األبصال

Fusarium oxysporum f. 

sp. Lycopersici 

Vascular Wilt Tomato الذبول الوعائي البندورة 
Fusarium oxysporum f. 

sp. Melonis 

Vascular Wilt Melon الذبول الوعائي البطية 
Fusarium oxysporum f. 

sp. Niveum 

Vascular Wilt Watermelon الذبول الوعائي البطية األحمر 
Fusarium oxysporum 

f.sp. ciceris 

Vascular Wilt Chickpea الذبول الوعائي الحمص 
Fusarium oxysporum 

f.sp. dianthii 

Vascular Wilt Carnation الذبول الوعائي القرنفل 

Fusarium oxysporum 

Schlecht f.sp lentis 

Vascular Wilt Lentils الذبول الوعائي العدس 
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Fusarium spp . Fusarium Head Blight 

(Scab) 

Wheat جرب السنابل القمح 
Graphiola phoenicis False Smut Date& Canary Palm  التفحم الكاذب نخيل البلح والكناري 
Guignardia bidwelli Black Rot Grapevine العفن األسود العنب 
Monilinia fructigena Brown Rot Pome fruits العفن البني على التفاحيات التفاحيات 
Phoma tracheiphila Malsecco Citrus المالسيكو الحمضيات 

Phytophthora fragariae Red Core Strawberry القلب األحمر الفريز 
Plasmopara halstedii Downy Mildew Sunflower عباد الشمس -دوار القمر البياض الزغبي على عباد  

 الشمس
Rhizoctonia solani Rhizoctonia Foot and 

Root Rot 

Several hosts عفن الجذور والقدم متعدد العوائل 
Rosellinia necatrix White Root Rot Fruit trees and others   التعفن األبيض للجذور األشجار المثمرة وأنواع أخر 

Sclerotinia sclerotiorum Cottony White Rot, 

Stem Rot 

Several hosts األبيض/ تعفن التعفن القطني  متعدد العوائل
 الساق

Sclerotium cepivorum 

Botrytis allii 

Colletotrichum 

circinans 

Peronospora destructor 

White Rot 

Neck Rot 

Smudge (Anthracnose) 

Onion Downy Mildew 

Garlic and Onion العفن األبيض الثوم والبصل 
 عفن الرنبة
 األنتراكنوز

 البياض الزغني على البصل
Septoria apiicola Leaf spot Parsley and celery تبقع األوراق البقدونس والكرفس 

Sorosporium reiliana Head Smut Maize and Sorghum تفحم الرأس )الكيزان( الذرة الصفراء والبيضاء 
Sphaerotheca humuli Powdery Mildew Strawberry البياض الدنيقي شتول الفريز 
Sphaerotheca pannosa 

var rosae 

Powdery mildew 

Rust 

Rose البياض الدنيقي الورد 
 الصدأ
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Phragmidium 

mucronatum 

Urocystis agropyri Flag Smut Wheat التفحم اللوائي/ العلمي أو  القمح
 اللولبي

Urocystis cepulae Smut Onion التفحم على البصل البصل 
Verticillium albo-atrum Verticillium wilt Several hosts ذبول فيرتيسيليوم متعدد العوائل 

Verticillium dahliae Verticillium wilt Several hosts ذبول فيرتيسيليوم متعدد العوائل 
 المسجلة على النباتات في سورية والفيتوبالسمااألمراض البكتيرية (: 19جدول )

االنكليزي االسم  االسم العلمي  االسم العربي اسم العائل  
 البكتيريا

Agrobacterium 

rhizogenis 

Hairy Root Pome fruits الجذر الشعري  التفاحيات 
Agrobacterium 

tumefaciens 

Crown Gall Pomefruits, Stone fruits, 

Grapevine, Rose& other 

species 

 -العنب -اللوزيات -التفاحيات
أخر  الورد وأنواع   

 التدرن التاجي

Erwinia amylovora Fire Blight Pome fruits اللفحة النارية التفاحيات 
Erwinia chrysanthemi Bacterial Wilt Carnation الذبول البكتيري  القرنفل 

Pseudomonas corrugate 

Clavibacter 

michiganensis subsp. 

michiganensis 

Tomato Pith Necrosis 

Bacterial Canker 

Tomato موت نخاع البندورة البندورة 
 التقرا البكتيري 

Pseudomonas 

savastanoi pv 

savastanoi 

Olive Knot Olive  سل الزيتون  الزيتون 

Pseudomonas syringae 

pv. atrofaciens 

Bacterial glume rot Wheat عفن العصافات البكتيري  القمح 



106 
 

االنكليزي االسم  االسم العلمي  االسم العربي اسم العائل  
Pseudomonas syringae 

pv. pisi 

Bacterial Blight Pea اللفحة البكتيرية البازالء 
Xanthomonas 

arboricola pv. juglandis 

Bacterial blight walnut اللفحة البكتيرية الجوز 
Xanthomonas 

axonopodis pv. 

malvacearum 

Angular leaf spot Cotton التبقع الزاوي على األوراق القطن 

Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli 

Common Blight Bean اللفحة الشائعة الفاصولياء 
Xanthomonas 

translucens 

Bacterial streak Wheat and barley التخطط البكتيري  القمح والشعير 

 الفيتوبالسما
Apple proliferation 

phytoplasma (MLO) 

Apple Proliferation Apple تفرع التفاا التفاا 
Spiroplasma citri Citrus Stubborn Citrus مرض العناد الحمضيات 

 : (21، 20) الجدولين كما هي مبينة في: الفيروسية والفيروئيديةج. األمراض 

 األمراض الفيروسية والفيروئيدية المسجلة على النباتات في سورية(: 20جدول )

 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Alfalfa mosaic 

alfamovirus (AMV) 

Alfalfa Mosaic Several hosts موزاييك الفصة متعدد العوائل 

Apple chlorotic leaf 

spot trichovirus 

(ACLSV) 

Apple Chlorotic Leaf 

Spot 

Stonefruits, Pomefruits التفاحيات -اللوزيات  التبقع الشاحب على أوراق 
 التفاا

Apple mosaic ilavirus 

(ApMv) 

Apple Mosaic Stonefruits, Pomefruits التفاحيات -اللوزيات  موزاييك التفاا 
Banana bunchy top 

nanovirus (BBTV) 

Banana Bunchy Top Banana القمة المتوردة للموز الموز 
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Barley stripe mosaic 

hordeivirus (BSMV) 

Wheat streak mosaic 

potyvirus (WSMV) 

Barley Stripe Mosaic 

Wheat Streak Mosaic 

Cereals الموازييك الشريطي للشعير بذور المحاصيل النجيلية 
 الموزاييك المخطط في القمح

Beet curly top 

curtovirus (BCTV) 

Beet Curly Top Sugar beet  القمة المجعدة للشوندر الشوندر السكري 
Beet mosaic virus Beet Mosaic Sugar beet  فيروس موزاييك الشوندر  الشوندر السكري

 السكري 
Beet yellow 

closterovirus (BYV) 

Beet Yellows Sugar beet  اصفرار الشوندر الشوندر السكري 
Broad bean stain 

comovirus (BBSV) 

Broad bean wilt 

fabavirus (BBWV) 

Bean common mosaic 

potyvirus (BCMV) 

Bean yellow mosaic 

potyvirus (BYMV) 

Broad bean stain 

Broad bean wilt 

Bean common mosaic 

Bean yellow mosaic 

Faba bean and others   مرض تلون بذور الفول الفول والبقوليات األخر 
 ذبول الفول

 الموزاييك الشائع على الفول
األصفر على الفولالموزاييك   

Cherry leaf roll 

nepovirus (CLRV) 

Cherry Leaf Roll Cherry, Walnut الجوز -الكرز  التفاف أوراق الكرز 
Chickpea chlorotic stunt 

polyvirus 

Chickpea Chlorotic 

Stunt 

Chickpea فيروس التقزم الشاحب للحمص الحمص 
Citrus exocortis Viroid 

(CEVD) 

Citrus Exocortis Citrus اكزوكورتيس الحمضيات الحمضيات 
Citrus impietratura 

virus 

Citrus impietratura Citrus فيروس النقرة الحجرية الحمضيات 
Citrus psorosis 

associated virus 

(CpsAV), 

Citrus cristacortis 

disease  and 

Psorosis Disease 

Complex 

Citrus معقد مرض القوباء الحمضيات 
 )التدهور البطيء(



108 
 

 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Citrus concave- gum 

disease 

Citrus ring spot virus 

(CRSV) 

Citrus Ring Spot Citrus التبقع الحلقي على الحمضيات الحمضيات 
Citrus tristeza 

closterovirus (CTV) 

Citrus Tristeza Citrus تريستيزا الحمضيات الحمضيات 
Cucumber mosaic 

cucumovirus (CMV) 

Cucumber Mosaic Several hosts فيروس موزاييك الخيار عوائل متعددة 

Fababean necrotic 

yellow virus 

Fababean Necrotic 

Yellow 

Several hosts فيروس اصفرار وموت الفول عوائل متعددة 
Grapevine fan leaf 

nepovirus (GFLV)  and 

other European and 

American Nepoviruses 

Grapevine Fan Leaf 

Infectious degeneration 

Grapevine الورنة المروحية على العنب  العنب
 والتدهور المعدي

Grapevine leafroll 

associated viruses 

(GLRaVs) 

Grapevine Leaf Roll Grapevine التفاف أوراق العنب العنب 

Hop stunt viroids 

(HSVd) 

Hop Stunt Stonefruits تقزم القنب اللوزيات 
Leek yellow stripe 

potyvirus (LYSV) 

Leek Yellow Stripe Onion, Garlic& Leek الكراث -الثوم -البصل  التخطط األصفر على الكراث 
Lettuce mosaic 

potyvirus (LMV) 

Lettuce Mosaic Lettuce الخس موزاييك الخس  

Onion yellow dwarf 

potyvirus (OYDV) 

Onion Yellow Dwarf Onion& Leek الكراث -البصل  التقزم األصفر للبصل 
Pea seed- borne mosaic 

virus 

Pea Seed-borne Mosaic Several hosts  البازالء /ينقل بالبذور/ وعوائل
 متعددة

فيروس موزاييك البازالء المنقول 
 بالبذور

Peach latent mosaic 

viroid (ALMVd) 

Peach Latent Mosaic Stonefruits الموزاييك الكامن للدراق اللوزيات 
Potato leaf roll 

polerovirus (PLRV) 

Potato leaf roll 

Potato X virus 

Potato Tubers  العوائلمتعدد  التفاف أوراق البطاطا 
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 االسم العربي اسم العائل  االسم االنكليزي  االسم العلمي
Potato X potexvirus 

(PXV) 

Potato Y Potyvirus 

(PYV) 

Potato Y virus  فيروسX على البطاطا   
Yفيروس  على البطاطا   

Prune dwarf ilavirus 

(PDV) 

Prune dwarf Stonefruits تقزم الخوخ اللوزيات 
Prunus necrotic ring 

spot ilavirus (PNRSV) 

Prunus Necrotic Ring 

Spot 

Stonefruits للوزياتالتبقع الحلقي المتماوت  اللوزيات  

Squash mosaic 

comovirus (SqMV) 

Squash Mosaic Cucurbits موزاييك الكوسا القرعيات 
Sweet potata feathery 

mottle potyvirus 

(SPFV) 

Sweet Potato Feathy 

Virus 

Sweet Potato فيروس التبرنش الريشي على  البطاطا الحلوة
 البطاطا الحلوة

Tobacco mosaic 

tobamovirus (TMV) 

Tobacco mosaic Tobacco plants /موزاييك التبغ متعدد العوائل  / البندورة 
Tobacco rattle 

tobravirus (TRV) 

Tobacco Rattle Tobacco متعدد العوائل /البطاطا- 
الشوندر( ينتقل بالنيماتودا 

 والبذور

 خشخشة التبغ

Tobacco ringspot 

nepovirus (TRSV) 

Tobacco Ring Spot Soybean التبقع الحلقي للتبغ متعدد العوائل 
Tomato black ring virus Tomato Black Ring 

virus 

Tomato فيروس البقع السوداء في  البندورة
 البندورة

Tomato ringspot 

nepovirus (Tom. RSV) 

Tomato Ring Spot Grapevine, Stonefruits, 

Ornamentals 
نباتات الزينة -اللوزيات -العنب  التبقع الحلقي للبندورة 

Zucchini yellow mosaic 

virus (ZYMV) 

Zucchini Yellow 

Mosaic 

Zucchini& several hosts فيروس الموزاييك األصفر  القرع وعوائل متعددة
 للكوسا

 



 تنتقل بالبذور المعدة للزراعةالفيروسات التي (: 21جدول )

  المحصــول   الفيروس 
Cucumber green mottle mosaic virus  كوسا  –خيار–  

بطيخ أصفر –بطيخ أحمر   Cucumber mosaic virus 

Squash mosaic virus 

Zucchini yellow mosaic virus 

Alfalfa mosaic virus البندورة 
Arabis mosaic virus 

Pepino mosaic virus 

Tobacco streak virus 

Tomato black ring virus 

Tobacco mosaic virus 

Tomato bushy stunt virus 

Tomato mosaic virus 

Tomato ring  spot virus 

Alfalfa mosaic virus الخس 
Arabis mosaic virus 

Cucumber mosaic virus 

Lettuce mosaic virus 

Tobacco streak virus 

Tomato black ring virus 

Tomato black ring virus البصل 
Arabis mosaic virus الجزر 

Carrot temperate 1 alphacrypto virus 

Carrot temperate 2  alphacrypto virus 

Carrot temperate 3  alphacrypto virus 

Carrot temperate 4  alphacrypto virus 

Cucumber mosaic virus 

Tomato black ring virus اللفت 
Bean yellow virus السبانخ 

Broad bean wilt virus 

Cucumber mosaic virus 

Lettuce mosaic virus 

Sowbane mosaic virus 

Spinach latent ilavirus 

Spinach temperate alphacrypto virus 

Alfalfa mosaic virus الفليفلة 
Broad bean wilt virus 

Cucumber mosaic virus 

Pepper mild mottle virus 
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  المحصــول   الفيروس 
Tobacco mosaic virus 

Tobacco streak virus 

Tomato bushy stunt virus 

Tomato mosaic virus 

Alfalfa mosaic virus الباذنجان 
Broad bean wilt virus 

Cucumber mosaic virus 

Eggplant mosaic virus 

Tobacco mosaic virus 

Tobacco streak virus 

Tomato black ring spot virus 

Tomato bushy stunt virus 

Alfalfa mosaic virus الفول 
Artichoke yellow ring spot virus 

Bean yellow mosaic virus 

Broad bean stain virus 

Cucumber mosaic virus 

Broad bean wilt virus 

Broad bean true mosaic virus 

Alfalfa mosaic virus الفصة والبرسيم 
Cucumber mosaic virus 

Lucerne australian latent virus 

Pea early browning virus 

Red clover vein mosaic virus 

White clover mosaic virus 

Pea mild mosaic virus البازالء 
Pea early browning virus 

Pea seed-borne mosaic virus 

Pea stem necrosis virus 

Beet 1 alphacryptovirus الشوندر 
Beet 2 alphacryptovirus 

Beet 3 alphacryptovirus 

Sowbane mosaic virus 

Tobacco mosaic virus 
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  المحصــول   الفيروس 
Cucumber mosaic virus البامياء 
Cucumber mosaic virus الفجل 

Radish yellow edge alphacryptovirus 

Cowpea green vein banding virus اللوبياء 
Cowpea mild mottle virus 

Cowpea moroccan aphid-borne mosaic virus 

Cowpea mosaic virus 

Cowpea mottle virus 

Cowpea severe mosaic virus 

Cucumber mosaic virus السلق 
Bean yellows virus 

Broad bean wilt virus 

Lettuce mosaic virus 

Sowbane mosaic virus 

Spinach latent ilavirus 

Spinach temperate alphacryptovirus 

Alfalfa mosaic virus البقدونس والكزبرة 
Cucumber mosaic virus 

Maize chlorotic mottle virus الــذرة 
Maize dwarf mosaic virus 

 البروكلي والملوخية والخبيزة والجرجير ال يوجد
Alfalfa mosaic virus التبغ 

Cucumber mosaic virus 

Tomato ringspot virus 

Tobacco rattle virus 

Tobacco ringspot virus 

Tobacco streak virus 

 



 المكافحة الحيوية:المستثمر في التنوع الحيوي . 9. 3. 2

 ،حققت نجاحا  ملموسا  و  ،من التنوع الحيوي  خاصا  بالمكافحة الحيوية مستفيدة   ا  أولت الحكومة السورية اهتمام
 :مايليالتفاحيات والعنب، ومن أهم األعداء الحيوية المستخدمة و السيما على الحمضيات والقطن والزيتون و 

 (:22)الجدول  في مجال الحمضيات .أ

 األعداء الحيوية المسجلة على اآلفات التي تصيب الحمضيات(: 22جدول )
 

 اآلفة العدو الحيوي 

Aphytis lingnanesis 

Encarsia gigas 

Comperiella bifasciata 

Aonidiella aurantii 

Encyrtus sp. Coccous hesperidum 

Coccophagus sp. 

Scutellista cyanea 

Aprotocetus toddalia 

Ceroplastes sinensis 

Cryptolaemus montrouzieri 

Leptomastix dactolopii Pachyneuron 

muscarum Clausenia purpurea 

Anagyrus agraensis 

Pseudococcus adonidum 

Planococcus citri 

Encarsia armata Dialeurodes citri 

Cales noackie Aleurothrixus floccosus 

Eretmocirus debachi Parabemisia myricae 

Encarsia hispida Paraleyrodes mineio 

Phytoseides sp. 

Amplyseius californicus 
Panonychus citri 

Phytoseides sp. Phyllocopturata oleivora 



114 
 

 اآلفة العدو الحيوي 

Phytoseides sp. Aceria sheldoni 

Ratzeburgiola incompleta Cirrospilus 

nr. Lyncus Neochrysocharis sp. 

Sternomesius sp. 

Ageniaspis citricola Cirrospilus 

quadristriatus Semilacher petiolatus 

Sympiesis sp. 

Phyllocnistis citrella 

Bracon hebetor 

Elasmus stiffani 

Light & Phermone traps 

Prays citri 

Diachasmonerpha tryoni Phermone 

(T.M.L) Ceratitis capitata 

 (:23في مجال القطن )الجدول  .ب
 األعداء الحيوية المسجلة على اآلفات التي تصيب القطن(: 23جدول )

 اآلفة العدو الحيوي 

 Trichogramma . sp (Egg Parasite) 

 Habrobracon.sp (Larval Parasite) 

 Apanteles.sp  

 Chrysopa.sp  

 Hyalicoris.sp  

 Campyloma.sp 

 Orius.sp 

 Geocoris. 

 Nabis.sp 

Boll warms 

1 - Earias insulana 

2- Helicoverpa armigera 

3- Pictinophora gossypiella 
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 :(24)الجدول  ج. في مجال الزيتون 

 الحيوية المسجلة على اآلفات التي تصيب الزيتون األعداء (: 24جدول )

 العدو الحيوي  اآلفة

Bactrocera oleae 

Opius concolar 

Eupelmus urozonus 

Eurytoma martilli 

Prays oleae 

Pnigalio mediterraneus 

Himertosoma suberbon 

Trichogramma oleae 

Zeuzera pyrina Apanteles hoplites 

Euphyllura oliviena 

Liothrips oleae 

Anthocores sp. 

Chrysopa sp. 

Coccinelidea 

 :(25)الجدول  التفاحياتفي مجال  .د

 األعداء الحيوية المسجلة على اآلفات التي تصيب التفاحيات(: 25جدول )

 العدو الحيوي  اآلفة

1- Codling Moth, Cydia pomonella 

Trichogramma spp. 

Ascogaster sp. 

Dibrachys cavus 

2 Two-Spotted Red Spider Mite, 

Tetranchus.telarius 

Typhlodromus pyri 

Zeztella mali 

Stethorus sp. 
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 العدو الحيوي  اآلفة

3- Apple wooly aphid, Eriosoma 

lanigerum 

Aphelinus mali 

Coccinelidae 

4- Pear psylla, Psylla pyri attacks 

only pear 

Anthocores nemoralis 

Orius sp. 

Chrysopa spp. 

Coccinelidae 

5- Leopard Moth, Zeuzera pyrina Apanteles hoplites 

 

 :(26)الجدول  العنبفي مجال  .ه

 األعداء الحيوية المسجلة على اآلفات التي تصيب العنب(: 26جدول )

 العدو الحيوي  اآلفة

1- lobesia botrana (grape moth) Trichogramma sp. 

2- Planococcas citri 

3- Pulvinaria vitis (grape bug) 

Cryptolaemus sp. 

Liptomastix sp. 

4- Eriophyes vitis (Grape erineum mite) Phytoseiidae 

 

 . الوضع الراهن للتنوع الحيوي: 4. 2

والموارد الطبيعية عام بينت القائمة الحمراء لألنواع المهددة الصااااااااااااااادرة عن االتحاد الدولي لصاااااااااااااايانة الطبيعة 
2000 (IUCN Red List ) أن ضااياع الموائل يشااكل التهديد األساااسااي للتنوع الحيوي، حيث تؤثر نشاااطات
في عام المذكور أعاله وفي تقرير أحدث صاااااااااااااادر عن االتحاد  ،% من األنواع النباتية المهددة49 فيالزراعة 
تقع ضااااامن دائرة األنواع  ،ا  نوع 12055والبالغ عددها  ،% من األنواع النباتية70تمت اإلشاااااارة إلى أن  2008

اساااااتخدام األصاااااناف المتماثلة عالية اإلنتاجية في الزراعة وحيدة المحصاااااول إلى إنخفاض  أد المهددة، حيث 
كان عدد  مثال   سااااااوريةفي ف ؛الحيوانات المسااااااتخدمة بالزراعةعروق النباتات و أنواع وأصااااااناف ملحوظ في عدد 
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ما ال يزيد بقي منها  ا ،صانف 45-40لي حواخالل ثمانينات القرن الماضاي المساتخدمة المحلية أصاناف القمح 
 النباتيلتنوع الوراثي بالتالي فإن ا ،أصاااااااااناف محلية تزرع على نطاق ضااااااااايق في الحيازات الصاااااااااغيرة 10عن 
ت المناخية المفاجئة الحيواني ند تنانص. هذه التعرية الوراثية الكبيرة تجعلنا أكثر عرضاااااااااااااااة ألخطار التغيراو 

نظرا  لهذا التنانص المتزايد في التنوع الحيوي الزراعي على المسااااااااااااتو  وكذلك ألخطار ظهور اآلفات الجديدة. 
( برنامج عمل بهذا Convention on Biological Diversityالحيوي ) العالمي وضاااااااااااعت معاهدة التنوع

البرنامج كان ضاااارورة تشااااجيع الممارسااااات الزراعية ، ومن بين األمور التي تناولها 1996الخصااااوص في عام 
  التي تونف تدهور التنوع الحيوي وتحسنه وتحافظ عليه.

 بتدهور ويتجلى حرج، عام بشكل التنوع لهذا الراهن الوضع نفإ سورية في الحيوي  التنوع في الغنى من بالرغم
 وكذلك هاؤ اختفا أو البرية النباتات بعض انتشااااار رنعة وتقلص ،الحراجيةالساااايما و  ،البيئية النظم بعض واندثار
العقود خالل السيما و  ،في سورية الحيوي  التنوع تعرضفقد  .اختفائها أو البرية الحيوانات بعض كثافة انخفاض
إلى العديد من المخاطر والعوامل التي أدت إلى تراجعه وتدهوره. كما أشااااااااااارت الدراسااااااااااات التي دونها  األخيرة

الباحثون العرب والرحالة األجانب في القرنين الثامن عشااااار والتاساااااع عشااااار وحتى بدايات القرن العشااااارين إلى 
  المستو  الوطني. وجود عدد كبير من أنواع النباتات والحيوانات التي أصبحت اآلن منقرضة على

 . واقع الموارد الوراثية النباتية البرية:1. 4. 2
  هي: ا  منقرض ا  نوع 11منها  ،ا  نوع 26ينتشر منه  :Aegilops (عزام)حشيشة ال أ. القمح البري 

 Ae.unirisitata, Ae.longissma, Ae.squarosa, Ae.caudata, Ae.neglecta, 

Ae.ventrecosa, Ae.bicornis, Ae.mutica, Ae .bicornis Ae cylindrical, Ae.juvenalis, 
 أنواع متوفرة. 5و  ،أنواع مهددة 10و

 .(27) يلخصها الجدول :Triticumالقمح البري  .ب

 الموجودة في سورية  Triticumوانع أنواع القمح البري (: 27جدول )
 الوضع الحالي اسم النوع

Tr.urartu مهدد 
Tr. dicoccoides مهدد 

Tr.monococcum مهدد 
Tr.turanicum   متدهور جدا 

Tr.araraticum مهدد 
Tr. monococcum boeoticum مهدد 
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 وانع أنواع القمح المبدئي. (28): يبين الجدول (primitive) القمح المبدئي .ج

 الموجودة في سورية Triticumوانع أنواع القمح المبدئي (: 28جدول )
 الوضع الحالي اسم النوع

Tr.dicoccum   مهدد جدا 
Tr.spelta   مهدد جدا 

Tr.polonicum مهدد 
Tr.carthlicum غير متوفر 

 (29الجدول مهدد )الو  المتوفرغير و  المتوفر ه بينأنواعتتراوا :  Hordeumالشعير البري  .د

 الموجودة في سورية Hordeum وانع أنواع الشعير البري (: 29جدول )
 الوضع الحالي اسم النوع

Hor.spontaneum متوفر 
Hor.bulbosum مهدد 
Hor.glaucum غير متوفر 
Hor.judatum غير متوفر 

Hor.agriocrithon غير متوفر 
 (30الجدول مهدد )المتوفر و المتوفر وغير البين  أنواعه تتراوا :.Lens sp العدس .د

 وانع أنواع العدس الموجودة في سورية(: 30جدول )
 الحاليالوضع  اسم النوع

Lens ervoides مهدد 
L.nigricans مهدد 
L.orientalis متوفر 

L.odemensis مهدد 
L.montbretii غير متوفر 

 :.Lathyrus spالجلبانة  .ه
أنواع مابين المنقرضاااااااة وشاااااااديدة  9و ،أنواع مهددة 8و ،أنواع شاااااااائعة 10منها  ؛ا  نوع 27 ساااااااوريةينتشااااااار في  

 ,L.stenophyllus, L.ciliolatus, L.bassalticus, L.chrysanthus, L.spheaericus التدهور وهي:

L.hipidulus, L.nigra, L.vernalis, L.laxifolia. 
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 :.Vicia sp البيقية  .ز

مهددة وهي: و  االنتشاااااارأنواع مابين محدودة  6و ،أنواع شاااااائعة ومنتشااااارة 6منها  ؛ا  نوع 12 ساااااوريةينتشااااار في 
V.narbonensis, V.hybrida, V.peregrina, V.dionysinensis, V.intybnes, V.bithynica. 

 (31الجدول مهدد )وال االنتشار المنتشر ومتوسط ه بينتتراوا أنواع الخضار: .د

 
 وانع أنواع الخضار الموجودة في سورية(: 31جدول )

 الوضع الحالي اسم النوع
 االنتشارمتوسط  (cepa  Alliumالبصل ) 
 مهدد (sativum Alliumالثوم )

 مهدد (Allium ampeloprasumالبراصيا )
 منتشر (.Raphanus spالفجل )
 منتشر ( .Portulaca spالبقلة ) 
 مهدد ( .Pisum spالبازالء ) 
 مهدد (Vicia  fabaالفول ) 
 منتشر ( .Daucus spالجزر )

 مهدد (.Intybus spالهندباء ) 
 مهدد ( .Lactuca sativaالخس )
 منتشر ( Mentha sp).النعنع 
 منتشر ( .Cucumis spالخيار )

 منتشر (.Solanum spالباذنجان )
 

 (32الجدول % )90% و 30تتراوا درجة تدهور األنواع بين  األشجار المثمرة: .ذ

 وانع أنواع أشجار الفاكهة والزيتون الموجودة في سورية(: 32جدول )

 مالحظات درجة التدهور % النوع
  Olea europeae L. 30-40 البري الزيتون 

  90-80 االجاص البري السوري 
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 مالحظات درجة التدهور % النوع
  70-50 الزعرور البري 
  90-70 اللوز البري 
  90 الفستق البري 

  30 التين
  40 الكرمة

  90-80 المشمش
 التفاا

 Malus trilobata (Lab) CK. 

Schneider 

يقتصاااااااااااار وجوده على مساااااااااااااحة  80
 محدودة في الجبال الساحلية

  80 االجاص
  80 السفرجل

 (33الجدول )تعد األنواع التالية من األشجار الحراجية مهددة  األشجار الحراجية: .و
 وانع بعض األنواع الحراجية(: 33جدول )

 الوضع الحالي  النوع
أعداد أشااااااااااااااجار هذا النوع في الغابات الطبيعية  .Ceratonia siliqua Lالخرنوب 

 محدود 
 في الغابات الطبيعيةا  در اأصبح ن .Cerasus mahaleb Lالمحلب 

 تقلصت مساحته في مناطق انتشاره .Juniperus excelsa M.B لزابال
 Pistacia األطااااااالساااااااااااااااااااااي الاااااااباااااااطااااااام

atlantica Desf.   
 النوع في الباديةا تقلصت رنعة انتشار هذ

 )المناطق الجبلية(

 Pistacia mutica Fisch.etالباطام

Mey 
النوع الى حد كبير ا هذتقلصت رنعة انتشار 

 في البادية

 الااااااااااااااااااااااااااااااااادردار الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوري 
 Boiss.  Fraxinus syriaca 

والساااااااااااااايما بعد  ،متدهور في موطنه األصاااااااااااااالي
 سهل الغاب مستنقع تجفيف

في منطقة انتشااااااااااااره الطبيعي في جبال تدهور م Abies cilicicaالشوا 
 صلنفة
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 الوضع الحالي  النوع
ساااااهل تجفيف مساااااتنقع بسااااابب  مهدد باالنقراض Cedrus libaniألرز ا

 الغاب
 (34الجدول ) مهددةتعد األنواع العشبية البرية  بعض األنواع العشبية: .ك

 أهم األنواع العشبية المهددة(: 34جدول )

 مالحظات النوع
اإلصاااااااااااااابعياااااة أو القمعياااااة الحاااااديااااادياااااة 

Digitalis ferruginea L. 
مونع الفرنلق وعين في  االنتشاااااااااااااااااااارمحااااادودة 

و لم يعد  ،الحرامية في جبال الباير والبساااااااااااااايط
 يوجد منها إال القليل

اختفاات تقريبااا  من مونع الفرنلق وعين الحراميااة  Poenia masculaالفاوانيا 
إال أنها ال تزال موجودة في  ،)منطقة كساااااااااااااااب(
 جبل الشوا وصلنفة

جدا  في بقعة صااااااااااااااغيرة في االنتشاااااااااااااااار محدود  Circeae lutetianaالسيرس 
 وند أصبح نادرا   ،الفرنلق

 الاااااااااادمشااااااااااااااااااااااااقاااااااااايالسااااااااااااااااااااااااوساااااااااااااااااااااااان 
 Iris damascena Mout 

 يقتصر وجوده على بقعة صغيرة جدا  على
 المطل على دمشق سفح جبل ناسيون 

 Iris الساااااااااااااااااااااوسااااااااااااااااااااان األصااااااااااااااااااااافااااااار

pseudacorus L. 
أصبح نادرا  جدا  في البقع المائية المتبقية بعد 

 الغاب سهلتجفيف مستنقع 

 Iris sofaranaساااااااااوسااااااااان صاااااااااوفر 

Fost. Forma westii Dinsm 
ي منطقة نلعة فدة جدا  و في بقعة محدينتشاااااااااااااار 

وند أصاااابح  ،منطقة باراو  ،ساااامعان شاااامال حلب
 نادرا  جدا  

 Iris nussairensisساااوسااان نصاااير 

Mout 
يصااااااااااااااادف في بقع محدودة جدا  في جبل النبي 

 أصبح نادرا  و يونس ني المنطقة الساحلية 
 Pancratiumالااااازناااااباااااق الاااااباااااحاااااري 

maritimum 
 الساحليةبدأ يختفي من الرمال 

 .Viola alba subspالااابااانااافساااااااااااااااااج 

thessala 
 الساحلية العزرعدده في غابات نّل 



122 
 

 مالحظات النوع
 Tulipaالااااااااتااااااااولاااااااايااااااااب الااااااااحاااااااالاااااااابااااااااي 

aleppensis Regel 
 أصبح نادرا  جدا  

 أصبح نادرا  بسبب تجفيف البيئات المائية .Typha latifolia Lل )تيفا( الز 
Typha australis  المائيةأصبح نادرا  بسبب تجفيف البيئات 
 مهددة .Orchis sppالعديد من السحلبيات 

 الرخسيات: ومنها كزبرة البئر 
Adianthum capillus-veneris 

L. 
منااااااادة الملكياااااااة   Osmundaاألسااااااااااااااا

reggalis L 

 أخذ باالنحسار في كثير من الموانع

 

 . واقع الموارد الوراثية النباتية المزروعة: 2. 4. 2
المسااتخدمة على نطانات ضاايقة لد   (Landracesالعديد من األصااناف المحلية المزروعة ) سااوريةيوجد في 

الفالحين وما زال بعضااها مسااتخدما  نظرا  لصاافاتها النوعية الجيدة وتحملها لإلجهادات البيئية المحلية، وتشاامل 
ار والنباتات الطبية هذه األصاااااااااااااناف المحلية أنواع الحبوب والبقوليات الغذائية والمحاصااااااااااااايل الزيتية والخضااااااااااااا

 نذكر منها:   ،والعطرية واألشجار المثمرة
  Triticum durum)من القمح المحلي القاساااااااي والطري  ا  صااااااانف 40-30 ساااااااوريةفي  انتشااااااارالحبوب:  .أ

في  الجوالت المنظمة لجمع هذه األصنافدلت الدراسات و فض، انقر معظمها  ،(Triticum aestivumو
كما أن باني األصااااااااناف  ،غياب عدد كبير منها بساااااااابب عوامل التدهور على سااااااااوريةمناطق مختلفة من 
 .االنتشارمحدود د و موزعة بين المهد

 (:35أصناف القمح القاسي المحلية )الجدول  
 صفاتهوأهم  ،الصنف الحوراني     : 
 يتحمل الصقيع والجفاف والملوحة . -       

 حساس لمرض الصدأ البرتقالي والساق األسود والتفحم. -       

 نليل التعرض للتعرية. دبسبب صفاته التكنولوجية وتحمله لظروف الجفاف يع -       

 مواصفات حبوبه التكنولوجية عالية جدا . -      

  ّري وأهم صفاتهاالصنف حم: 
 يتحمل الصقيع والجفاف.  -        
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 متوسط المقاومة للضجعان.  -
 مواصفات حبوبه التكنولوجية عالية جدا . -
 .االنتشار متوسط -
 وأهم صفاته ،الصنف البياضي: 
 يتحمل الجفاف والصقيع. -
 يتحمل فقر التربة والتربة الكلسية. -
 فات.متوسط المقاومة لآل -
 متوسط المقاومة للضجعان. -
 مقاوم لألصداء )األصفر واألسود(. -
 .االنتشارنليل  ،متدهور -
 وأهم صفاته الصنف بلدي أحمر: 
 يتحمل الجفاف. -
 وأهم صفاته ،يالصنف شيحان:    
 متوسط المقاومة للضجعان. -
 .االنتشارنليل  ،متدهور -
 وأهم صفاته ،صنف سن الجمل: 
 مواصفات حبوبه التكنولوجية عالية. ومقاوم لآلفات، يتحمل الجفاف، -
 .االنتشارنليل  ،متدهور -

 (: 35أصناف القمح الطري المحلية )الجدول  
 وأهم صفاته ،صنف سلمونيال : 

 متأخر في النمو، متوسط المقاومة للضجعان.  -  
 يزرع بعال .  -                
 .االنتشارمتدهور نليل  -                
 وأهم صفاته ،صنف سويديةال : 

 مقاوم لآلفات، مبكر، يتعرض للضجعان.  -           
 .إلى معدل أمطار  عال  يحتاج   -     
 . االنتشارنليل  ،متدهور -   
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 مد  انتشار األصناف المحلية من القمح القاسي والطري  (:35جدول )
 الوضع الحالي اسم الصنف

 منتشر حوراني
 متوسط االنتشار حماري 

 جدا   مهدد سن الجمل
 مهدد جدا   سلموني
 منقرض نندهاري 
 منقرض مصيرية
 منقرض غريبة
 مهدد سعيدية

 جدا   مهدد بلدية حمراء
 مهدد بياضي
 جدا   مهدد شيحاني
 منقرض فرعوني
 جدا   مهدد )سويدية( سويد
 منقرض سورية
 منقرض نونو

 
 (:36أصناف الشعير المحلية )الجدول  

 أهم صفاته ،صنف عربي أبيضال : 
 كثير اإلشطاء. -   
 متحمل للجفاف. -    
 أهم صفاته ،صنف عربي أسودال: 
 .متحمل للجفاف والبرودة -  
 متحمل للضغو  الحيوية وضعف خصوبة التربة. -  

 وهو صنف سداسي.صنف النبوي ال :  
 سداسي الصف يزرع مرويا .: أهم صفاته ،الصنف الرومي 
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 يزرع مرويا  : سداسي الصف أهم صفاته ،الصنف الخشابي . 
 Hordeumانتشار أصناف الشعير المزروع  مد (: 36جدول )
 الوضع الحالي اسم الصنف
 منتشر عربي أبيض
 منتشر عربي أسود

 نادر جدا   رومي
 نادر جدا   خشابي
 نادر جدا   النبوي 

 البقوليات الغذائية: .ب
  :أهم صفاتها، أصناف العدس المحلية 
  :العدس األحمر: لون فلقتيه برتقالي أو برتقالي محمر ويضم 

 .الصنف المحلي الحوراني البلدي -
 الصنف الحموي. -

 :العدس األبيض: لون فلقتيه أصفر ويضم 
 يزرع في المناطق الرطبة.  ،متطلباته المائية عالية ،الصنف الكردي : لون فلقاته صفراء -
 الصنف الحموي األبيض. -

 : أهم صفاتها، يةأصناف الحمص المحل 
 مواصفات تسويقية ممتازة وتتحمل الجفاف.  ان ذواصنف الدرعوزي والفوعي: وهما 

 :أهم صفاتها ،المحاصيل الزيتيةج. 
تمتاز بحجم البذرة الكبير  نساااااابيا ، : يوجد عدد من األصااااااناف المحلية غير المدروسااااااةعباد الشــــمس 

 ونسبة الزيت المنخفضة.
 من أصنافه : السمسم 
 .الزوري 
 ( البلدي.)اإلدلبي 

 .الحوراني 

 .الالذناني 

    والغاب وحمص. : تنتشر زراعته في طرطوس والالذنيةالفول السوداني 
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، يساتخدم محليا  ومواصافاتها الزراعية الجيدة ،تمتاز بمقاومتها للجفاف ،: توجد أصاناف محليةالعصفر 
 .ضمن نباتات التوابل

 :  أهم صفاتها ،د. الخضار
 .وجدعدد محدود من األصناف المحلية مثل الصنف عيشة خانمي الفاصولياء: 
 البازالء المجعدة. ،يوجد العديد من أصنافها المحلية مثل البازالء الملساء البازالء: 
 اللوبياء الجبلية.  ، اللوبياء البنية،اللوبياء السوداء وتضم أصناف اللوبياء البيضاء، اللوبياء: 
 معظمها أصناف غير نقية وراثيا .  ،يزرع في سورية أصناف عديدة من البصل العادي البصل: 
 الكسواني واليبرودي المتميزة بقدرتها على التخزين لفترات طويلة.     المحلية: هالثوم وأهم أصناف 
 وهي غير مدروسة.  ،يوجد عدد من األصناف المحلية المتميزة بطعمها ورائحتها المرغوبة الخيار: 
 وأهم أصنافه المحلية: الحمود، الجبس األسود، النمس األحمر. البطيخ األحمر 

 المحزز، المخطط. وأهم أصنافه المحلية: الشمام، البطيخ األصفر  
 . ، الديري ، الشامييوأهم أصنافها المحلية: االستانبول ،البامياء 
 البلدي األسود.الحموي، بيض العجل، الحمصي، الزوري،  الباذنجان: 
  : الزهرية، البلدية، الكرزية.البندورة 

 (.37الجدول األصناف المحلية لمعظم األنواع من الخضار متدهورة ومهددة باالنقراض ) دوبشكل عام تع
 حالة أصناف الخضار المحلية المزروعة(: 37جدول )

 الوضع الحالي اسم النوع
 االنتشارمحدودة  البندورة

 االنتشارمحدودة  الباذنجان
 االنتشارمحدودة  الفليفلة
 منتشر الملفوف
 االنتشارمحدودة  الزهرة
 االنتشارمحدودة  اللفت
 االنتشارمحدودة  الفجل
 االنتشارمحدودة  الكرنب

 االنتشارمحدودة  الشوندر األحمر
 مهدد الجزر



127 
 

 الوضع الحالي اسم النوع
 منتشر البقدونس
 منتشر الكزبرة

 مهددة الكزبرة البرية
 منتشر الملوخية
 منتشر البامياء
 مهدد الكوسا
 مهدد الخيار

 االنتشارمحدودة  البطية األحمر
 مهدد اللوبياء

 االنتشارمحدودة  الفاصولياء
 منتشر البازالء
 منتشر البصل
 االنتشارمحدودة  الكرات

 االنتشارمحدودة  األرضي شوكي
 االنتشارمحدودة  النعنع البلدي

 االنتشارمحدودة  السلق
واألصااااااناف المحلية المزروعة من حبوب وخضااااااار تشااااااكل مصاااااادرا  رئيسااااااا  للدخل وتحقق اكتفاء   كانت األنواع

عمليات التصاانيع المنزلي  فياألكثر لهذه األنواع المسااتخدم المرأة الريفية  دوتع ،غذائيا  ذاتيا  للمجتمعات الريفية
 مربيات ....(. -ةفريك -) برغل

 توجد من هذه األنواع طرز وراثية غير مدروسة.(: 38الجدول ه. النباتات الطبية والعطرية المزروعة )
 حالة أصناف النباتات الطبية والعطرية المزروعة (:38جدول )

 الوضع الحالي اسم النوع
 ( Nigella sativaحبة البركة ) 

 االنتشارمتوسط 
 ( Trigonella foenum-graecum الحلبة )
 ( Melissa officinalis المليسة )

 ( Anisum vulgareاليانسون ) 
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 الوضع الحالي اسم النوع
 ( Cuminum cyminumالكمون ) 
 ( .Micromeria spالزوفا ) 

 ( Eruca sativaالجرجير ) 

 االنتشارمحدود 
 ( Taraxacum officinaleالهندباء ) 
 ( Carum carviالكراوية ) 
  ( Apium graveolens الكرفس )
 (.Sinapis spالخردل )
 متدهور ( Anethum graveolensالشبت ) 

 األشجار المثمرة المزروعة:  .و

 ،الكثير من األصاااااااناف المحلية القديمة التي التزال تزرع حتى اليوم نظرا  لتأنلمها مع الظروف البيئية ساااااااوريةفي 
 (.39الجدول ) ومعظمها ذات مواصفات زراعية وتسويقية جيدةالمنخفضة والمرتفعة،  الجفاف والحرارة السيماو 

 سوريةأصناف وسالالت األشجار المثمرة المحلية المزروعة في  عدد(: 39جدول )

 عدد األصناف المحلية النوع عدد األصناف المحلية النوع

 12 اللاوز 75 العنب

 5 السفرجل 92 الزيتون 

 18 التفاا 15 الرماان

 15-10 النخيل 85 التين

 5 التاوت 21 الفستق

 33 الجوز 10 المشمش

 381 المجموع 
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 . واقع الموارد الوراثية النباتية الحراجية: 3. 4. 2
الجغرافيون الذين زاروا سورية في بداية  ، وكذلك الباحثون دلت الوثائق التاريخية القديمة في بالد ما بين النهرين

بغابات يختلف تركيبها وتختلف كثافتها تبعا  للمنطقة المناخية، إن إزالة  العشرين أن سورية كانت مغطاة القرن 
سهمت الفالحة الجائرة الى أالغابات أو القطع الجائر لها في المناطق الجبلية الداخلية أد  الى التصحر، كما 

لجافة الطبيعية العديد من المجتمعات النباتية ا تراجعفي حد كبير في التدهور السريع للبيئة في البادية و 
النظم البيئية تعد  القسم األكبر من الجبال الداخلية.تدهور غابات البطم من ذلك ونتج عن  ،والحيوانات البرية

غابة و  Abies cilicicaالشوا و  Cedrus Libaniاألرز غابات الحراجية التالية مهددة في الونت الحاضر: 
غابة البطم االطلسي و  في الجبال الساحلية، ،Quercus cerris subsp. Pseudocerris ي العزر السنديان 

Pistacia atlantica  في جبال البادية )جبل البلعاس وجبل عبد العزيز(، وغابة الحور الفراتيPopulus 

euphratica  ،لزابغابة الو على ضفاف نهر الفرات Juniperus excelas   في جبال القلمون، وغابة
 في الغاب.   Fraxinus syriacaالدردار السوري 

السيما من حيث و تتمتع بميزات كثيرة،  ،تعد الثروة الحراجية في سورية، رغم صغر مساحتها، ثروة وطنية كبيرة
شجيرات، أعشاب...(، وتوزعها الجغرافي تبعا  للعوامل البيئية المختلفة، وانتشارها  الواسع  تنوعها الكبير)أشجار،
ن من الحراج انوع جدو ي )المناطق الجبلية(. األبيض المتوسط غربا  إلى البادية السورية شرنا  من سواحل البحر 

 232840تشكل الحراج الطبيعية حوالي  : الحراج الطبيعية، ومناطق التحريج االصطناعي، حيثمافي سورية ه
ولغاية  1953منذ عام  % من مساحة القطر، وبلغت المساحة المحرجة اصطناعيا  1.26هكتارا ، أي ما يعادل 

 ساحةوبالمحصلة تكون م .من مساحة القطر %1.59ا ، أي ما يعادل هكتار  294482حوالي  2016عام 
  . (24الشكل ) % من مساحة القطر2.85أي ما يعادل  ،هكتارا   527322الحراج اإلجماية 

 

 
 : إجمالي مساحة الحراج الطبيعية ومناطق التحريج االصطناعي(24) شكل
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 . الحراج الطبيعية:1. 3. 4 .2
في الدرجة  Pinus brutia وحراج الصااااااااااااانوبر البروتي .Quercus sppتأتي حراج السااااااااااااانديانيات بأنواعها 

 (:40الجدول األولى من حيث األنواع الرئيسة المكونة لها )
 (2016اعي، لألنواع )المصدر: وزارة الزراعة واإلصالا الزر  تبعا   الطبيعية الحراج توزع(: 40جدول )

 عريضات األوراق المخروطيات
 ه/المساحة النوع ه/المساحة النوع

 135958 سنديانيات 64065 صنوبريات 

 19389 بطم 597 األرز و الشوا

 8631 لوز أجاص بري زعرور 1854 اللزاب

 2346 الحور الفراتي   

مقدمتها محافظة الالذنية وحماة  في العديد من محافظات القطر وفيفي ساااورية الطبيعية وتتوزع الحراج 
دلب )  حسب الطوابق البيومناخية التالية:( وذلك 25الشكل وا 
في القسم العلوي من سلسلة  الجبال الساحلية ويوجد يقع  الطابق البيومناخي الرطب جدا  والبارد جدا : -

 .Cedrus libaniواألرز  Abies cilicica الشوا افيه غابت
في الجبال الساااااااااااااااحلية متوسااااااااااااااطة االرتفاع، ويوجد فيه يقع  ب العلوي البارد:الطابق البيومناخي الرط -

به ا نديان شاااااااااااااا  والبلو  Quercus pseudocerris ي العزر غابات متساااااااااااااااانطة األوراق من الساااااااااااااا
Quercus infectoria. 

: يقع في الجبال السااااااااااااااااحلية نليلة االرتفاع، ويوجد فيه الطابق البيومناخي الرطب الساااااااااااااافلي المعتدل -
 .  Pinus brutiaوغابة الصنوبر البروتي  ،Quercus calliprinosتجمعات السنديان العادي 

يقع في السااهول الساااحلية المجاورة للشاااطئ وتوجد فيه  الطابق البيومناخي شاابه الرطب العلوي الحار: -
 .Pistacia lentiscusوبطم الالنتيسك  ،Ceratonia siliquaبقايا تجمعات الخرنوب 

في مناطق جسااار الشاااغور، تل كلة، يقع  الطابق البيومناخي شااابه الرطب المتوساااط والسااافلي المعتدل: -
 Quercus، وتوجد فيه غابة الساانديان العادي عفرينو  ،سااورية يشاامال مصااياف وجزء من جبل حلب

calliprinos البروتي  وغابة الصنوبرPinus brutia. 
وتوجد فيه  ،يقع في المناطق الداخلية من سااااااورية :بأشااااااكاله الحرارية الجاف شاااااابهالطابق البيومناخي  -

 كما يوجد فيه نسااااام من غابات البطم األطلساااااي  ،Quercus calliprinosغابة السااااانديان العادي 
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Pistacia atlantica  غابات اللزاب في القسااام العلوي من الجبال الداخلية )عبد العزيز، الشااااعر(، و
Juniperus excelsa .في جبال القلمون 

 Pistaciaويقع في المناطق الداخلية، وهو يناسب غابة البطم األطلسي  الطابق البيومناخي الجاف: -

atlantica .في اللجاة وجبل البلعاس 

والتي ال تتبع طابقا  بيومناخيا  محددا ، وتنتشر على طول األنهار  ةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالغابات الالنطانيوهناك  -
 Populeesة )الحور الفراتي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوالمجاري المائية والفيضات في مناطق مختلفة من سوري

euphratiea  والطرفاءTamarix spp. ).....                                   المساحة/كم 

 
 توزع مساحة الحراج الطبيعة حسب المحافظات: (25) شكل

 :تمجموعا ي ثالثرية الطبيعية حسب درجة التغطية فيمكن وضع الغابات السو 
 25 % غابات أوجية أو شبه أوجية ويقع معظمها  دوتع ،من الغابات الطبيعية السورية التغطية فيها شبه كاملة

 (.26 شكلال) في محافظة الالذنية

 
 محافظة الالذنية يأوجية في منطقة الباير والبسيط شمالغابات (: 26) شكل
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 50  مص، حدمشق، ريف تتوزع في محافظات الالذنية،  ،في سوريةماكي السنديان % من الغابات الطبيعية
دلب  (.27 شكلال) حماه وا 

 
 ماكي السنديان العادي(: 27) شكل

 25 ال تمتلك مقومات الغابة يقع معظمها في جبال البلعاس وجبل  ،% عبارة عن مناطق حراجية شبه مندثرة
)بطم أطلسي( وفي بعض الموانع من الجانب السوري من سلسلة لبنان  عبد العزيز وجبل أبو رجمين

 (.  28 شكلالالشرنية )

 
 مناطق حراجية شديدة التدهور في الجانب السوري من سلسلة لبنان الشرنية(: 28) شكل
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-سااااااالمى جبل األكراد، :الحفظ إلجراءات أولوية ذات كمناطق التالية النباتية الموانع الوطني الخبراء فريق حدد

 : بعضها وصف وفيمايلي العرب،  جبل، الشرنية لبنان جبال الغاب، حفة،ال

 :األكراد جبل منطقةأ. 

 لىع مهم وهي مثال ،سااااورية من الغربية الشاااامالية الزاوية تحتل ،عالية صااااخرية منطقة األكراد جبل منطقة دتع

 لجبال وموازية ،سو ر و لجبال ط الجنوبي االمتداد تشااكلو  ،الشاارنية الجبال بساالساالة المرتبط النباتي الغطاء حفظ

 دارمك كوتشااوك فهي نممها أعلى ماأالغربي،  الجنوب إلى الشاارني الشاامال من كم 50 وتمتد التركية، مانوساأل

 دتع .جاف شااابه إلى رطب شااابه متوساااطي خمنا المنطقة يساااود .البحر ساااطح مساااتو   فوق  ا  متر  1230 والبالغة
 محدودة من األنواع المرتفع العدد بسااابب العربي لشااامال المشااارق  التوطن مركز النباتية الناحية من المنطقة هذە

 Ranunculus millefolius،،و ، Vaccaria linifloraمثل  سااااااااورية يوشاااااااامال تركيا يجنوب االنتشااااااااار

  ، Vicia qatmnesisو ، darmikii  Astragalus و،  Astragulus antabicusو
 Psoralea jabubertiana. و

 وجمع الحطب للونود وجمع للحيوانات، الجائر والرعي ،الزراعة في التوسعويتعرض هذا المونع للتهديدات مثل 

 رسمية، حماية المنطقة في يوجد الو  ،المجاورة الزراعية األراضي في األعشاب وحرق  الطبية، والنباتات األعشاب

 .إدارة خطط يوجد ال كما

 :الشرقية لبنان جبالمنطقة ب. 

 النباتية وهي المنطقة ،سورية في التوطن مراكز أهم من السورية اللبنانية الحدود على الوانعة الجبال سلسلة تعد 

 متر،  2000 عن يزيد ارتفاع المونع على غالبية يقع .عالية وشبه عالية موائل على تحتوي  التي الوحيدة همةمال

 المرتفعة، األراضي من وكبيرة ممتدة منطقةهي و ، موسى طلعت نمة في ا  متر  2616 إلى بها ارتفاع ىعلأ  يصل

 والوديان الحادة المنحدرات مع العمودية المنحدراتو الجبال  نمم حيث تجتمع ،العربي المشرق  في من نوعها فريدة

 المطري  الظل تأثير بسبب ا  متوسط فيها المطر معدل سقو ويعد  .النباتات موائلل عاليا   تنوعا  لتوفر  السحيقة

ونمو  ببقاء والجليد الطويلة الثلج وفترات المنخفضة الحرارة درجات تسمح ، كمااألعلى منها الغربية لبنان لجبال
 هذاعن  الناتج النباتي التنوعى استمرار وجود عل العزلة هذە شجعت حيث لبية،األ وشبه لبيةاأل المناطق نباتات

لبنان  جبالل همةمال النباتية المنطقة في الوجود محدودة هي المونع هذا في نوعا   ثالثون  و يةثمان .الضيق التوطن
و   Thymus alfredae و  Helichrysum pygmaeumو  Phagnolon linifolium مثل الشرنية

Ferulago frigida ، محددة موانع في  ةومنتشر  ،المكان هذا في ةمسجل   خر أ نوعا    50 من أكثر ويوجد كما 

الذي يشغل النطاق  الخشبي الرئيسي النوع Juniperus excelsيعد نبات اللزاب  .ولبنانية سور جبال في 
  البحر وهو يعاني من التدهور.م فوق سطح  1900االرتفاعي الذي يزيد عن 
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 وجمع والرعي الجائر، ،الزراعي التوسع مثل الكبيرة همةمال النباتية المنطقة هذە في التهديدات من العديد تؤثر

 السياحينشا  وال ،الثروات الباطنية واستخراج األعشاب، وحرق  الطبية، للنباتات الجائر والجمع ،ديللون الحطب

 .والتمدن والنقل

  :العرب جبل منطقةج. 

 يتكون  .البازلت صادرلم فريد مونع وهو ،ةسوري في األهمية للتوطن حيث من الثاني المونع العرب جبل ديع

 تل فهيا الجبل هذ في نقطة أعلى أما ،سورية جنوبي طول على ضخمة تمتد محدبة بازلتية كتلة من المونع

 المونع، هذا في للماء دائم مصدر أي يوجد ال .همةمال النباتية المنطقة نلب ر فيامتأ 1803 رتفاعا على الغينة

 وطويلة ،الشرنية السفوا في ونصيرة عميقة وديان وهي  ،الوديانالمسيالت المؤنتة في  من العديد يتشكل ولكن

 يتعرض .همةمال النباتية المنطقة هذە في الموسمية البرك من نليل عدد يوجد .يةالغرب السفوا  في نليلة العمقو 

 البحر المتوسط مناطق وتلتقي ، الجوالنو  لالجلي جبال بين الموجودة الفجوة من المتوسط البحر العرب لرياا جبل

 هذە في الفريدة . ضمن األنواعالبرية للنباتات ا  وفريد ا  ظاهر  ا  تنوع مكونة الجبال هذە في الجافة وشبه الرطبة شبه

ا  نوع 20 من أكثر ند يوجدو  ، Iris auranitica و  Allium drusorum و Gagea procera المنطقة
 المنطقة هذە ضمن الجنوبية أو حدودها الشمالية مد  يقع التي األنواع من عدد إلى إضافة هنا، المد  محدود

 لبنان جبالفي  همةمال النباتية بالمنطقة شبيهة وهي عديدة المونع هذا تواجه التي التهديدات .همةمال النباتية
 .اإلجمالية المساحة من فقط  2%وتبلغ المساحة المحمية حوالي ،ةشرنيال

 
 التحريج االصطناعي )التشجير(:. 2. 3. 4. 2

كانت  بهدف زيادة الرنعة الحراجية لتعود الحراج السورية إلى ما 1953بدأ التحريج االصطناعي في القطر عام 
في عام  ا  هكتار  16ألف غرسة على مساحة ندرها  74بدأت حملة التشجير بزراعة فعليه في األزمان الغابرة، 

هكتارا ،  294482ي حوال 2016ة عام يولغا 1953بلغت المساحات المشجرة اصطناعيا  منذ عام  .1953
المساحة اإلجمالية  بذلك تصبحل ،(29 الشكل)وتركز التشجير في محافظات إدلب، حلب، حمص، وحماه 

نصف  لىهكتار( ما يزيد ع 232840وغابات طبيعية هكتار  294482)غابات اصطناعية  للغابات في سورية
  مليون هكتار. 
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 : توزع مساحات التحريج االصطناعي حسب المحافظات(29) شكل

 
والبعض األخر مدخل، من أهم األنواع  محلياستخدمت أنواع عديدة في حمالت التشجير، البعض منها 

 :المستخدمة بالتشجير
 المخروطيات .أ
  الصنوبر البروتيPinus brutia ،واسع االستخدام في مختلف أنحاء القطر.: نوع طبيعي 

  الصنوبر الثمريPinus pinea بعض : مدخل من لبنان وتركيا، ومستخدم بكثرة، وهو متكيف مع
 الظروف البيئية المحلية.

  الصنوبر الشعاعيPinus radiata مدخل من كاليفورنيا، استخدم على نطاق ضيق في المنطقة :
نطقة الشردوب نرب مدينة الحفة، وفي بارمايا شمال بانياس(، وفي م في م 500الساحلية )على ارتفاع 

 )السويداء(، وفي محافظة إدلب، وند اثبت عدم تكيفه مع ظروف القطر. المنطقة الجنوبية

  الصنوبر الكناريPinus canariensis مدخل من جزر الكناري في المحيط األطلسي، مستخدم :
م، ولقد أبد  حساسية واضحة لجادوب الصنوبر،  500ارتفاع لتشجير بقع في المناطق الساحلية حتى 

 نه غير متأنلم مع الظروف الحرارية المحلية.أكما 

  السرو دائم االخضرارCupressus sempervirens طبيعي، مستخدم بشكل واسع في مناطق عديدة :
 من القطر.

  السرو الفضيCupressus arizonicaالواليات المتحدة، وشمال  : مدخل من جبال أريزونا وتكساس في
 في الحدائق العامة. والسيما ،غرب المكسيك، مستخدم بكثرة
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  السرو العطريCupressus macrocarpa مدخل من خليج مونتيري في كاليفورنيا في الواليات :
 المتحدة ، مستخدم على نطاق ضيق في الحدائق واألسيجة.

  العفص الشرنيBiota orientalis:  .مستخدم على نطاق ضيق في الحدائق واألسيجة 

 عريضات األوراق .ب
  أنواع الحورPopulus spp. الحور األبيض الرومي :Populus alba var. roumi  مدخل من إيران(

)مدخل من آسيا الوسطى(، هجن  Populus nigra var. hamouiوتركيا(، والحور األسود الحموي 
)مدخلة من فرنسا(، وجميعها مستخدمة على  Populus euramericanaالحور األوروبي األمريكي 

 نطاق واسع للتشجير اإلنتاجي ومتأنلمة مع ظروف القطر.

  الدلب الشرنيPlatanus orientalis  والسيما دمشق. ،: المستخدم في التشجير في المدن الكبر 

  األزدرختMilia azedarach :المدن. مستخدم في تشجير الحدائق والشوارع في 

  أنواع األوكاليبتوسEucalyptus spp.مدخلة من استراليا، مستخدمة بكثرة في العديد من مناطق القطر :، 
 وعدد من هذه األنواع متأنلم مع ظروف القطر.

  لسان الطيرAilanthus altissima مدخل من شمال الصين، مستخدم في تشجير الشوارع، متكيف :
 .والسيما الرطبة أو المروية نباتا  غازيا   ،عض المناطقفي ب ،ويعد مع البيئة السورية

  الكازواريناCasuarina cunnighamianaمدخل من استراليا، كثير االستعمال في كاسرات الرياا :، 
 السيما في المناطق الساحلية.و 

  السنط مزرق الورقAcacia cyanophylla مدخل من غرب استراليا، كثير االستعمال في تشجير :
 وتشجير جوانب الطرق في الطوابق البيومناخية معتدلة البرودة. ،الترب الفقيرة والرملية

 زهرة العنقود(  الروبينيا(Robinia pseudoacacia ،مدخل من وسط وشرق الواليات المتحدة األمريكية :
جع وله مزايا عديدة تش ،القطرمع ظروف مستخدم في تشجير جوانب الطرنات وفي الحدائق، متكيف 

 على زراعته على نطاق واسع.

  الغالديشيا ثالثية األشواكGleditsia triacanthos ،مدخل من شرق الواليات المتحدة األمريكية :
 .األسيجةمستخدم على نطاق محدود إلنشاء 

  الصفورا اليابانيةSophora japonica مدخل من الصين وكوريا، مستخدم في تشجير الشوارع، مقاوم :
 كيف مع البيئة السورية.ومت ،للتلوث

  الغارLauris nobilis في المناطق الساحلية. ةاألخير  األونة: طبيعي، تزايد استخدامه في 

  البطم األطلسيPistacia atlantica.طبيعي، مستخدم في المناطق الداخلية والشرنية من القطر : 
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  اللوغسترمLigustrum ovalifolium والحدائق في المدن.: مستخدم بكثرة في تشجير الشوارع 

  الفلفل المستحيSchinus moll: .مستخدم بكثرة في تشجير الشوارع والحدائق في المدن 

 ج. وحيدات الفلقة: 
 نخيل المروحي الWashingtonia filifera  والنخيل الريشي Phoenix dactylifera :في  مستخدمان

 تشجير منصفات الشوارع العريضة والحدائق في المدن.

 
 . واقع الموارد الوراثية النباتية في البادية: 4. 4. 2

                      : التاليةالميزات العامة تتصف البادية السورية ب
 Salivaوالمريمية ، .Astragalus sppفعاء نواع القأالمجموعات النباتية المميزة مثل غنى ببعض ال .أ

spp.  وغيرها . 
 :مثل المتوطنةنواع ارتفاع عدد األ، و كثرة عدد األنواع النباتية .ب

a.  أنواعSalvia spp. 
b. . أنواع القطبOnobrychis spp 
c. أنواع القفعاء   Astragalus spp. 

ومن أنواع هذه همة المميزة في البادية، مال فصااااااااائلمن ال Chenopodiaceae ساااااااارمقيةالعائلة ال دتع .ج
  والااااااااغضاااااااااااااااااااااا أنااااااااواع الاااااااارمااااااااث فااااااااي الااااااااباااااااااديااااااااة االنااااااااتشااااااااااااااااااااااارة شااااااااااااااااااااااائااااااااعااااااااة لااااااااالاااااااافصااااااااااااااااااااااياااااااا

Haloxylon spp.  الحياة تأهيل أنواع هذه الفصاااااااااايلة من أهم األنواع المسااااااااااتخدمة إلعادة  دتع. كما
 ها: ، وأهم(30 الشـــــــــكل) البادية عن طريق الغرس والبذر منالمناطق الرعوية المتدهورة  فيالبرية 
أنواع القطف األخر  و  Atriplex leucocladeالقطف الساااااوري و  ،Salsola vermiculataالروثة 

Atriplex spp. ( 31الشكل.) 
 Pistacia atlantica)البطم األطلسااااااااي  ندرة أو نلة المجموعات الذروية خاصااااااااة الشااااااااجرية الكبيرة .د

 (Rhamnus palaestina والسويد الفلسطيني
الذروي سيادة الحشائش القصيرة ويمكن مالحظة ذلك في المناطق التي مازالت تحتفظ بالطور النباتي  .ه

 تحت الذروي وتكون المجموعات النباتية على هيئة تجمعات كثيفة أو مفتوحة. أو
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 : توظيف األنواس الهاللية في حصاد مياه البادية في مناطق إعادة تأهيل المراعي(30) شكل

 

  
 Atriplex canescensالرغل األمريكي  Salsola vermiculataالروثة   

 إعادة تأهيل مراعي الباديةفي : نماذج من أنواع العائلة السرمقية المستخدمة (31) شكل
نباتية مع سااااااااااايطرة نسااااااااااابية للنباتات الجغرافية ال هاانتماءات تتميز األنواع النباتية الموجودة في البادية بتعدد

 (.41جدول ال)يرانية الطورانية اإل

 لبادية السورية على المناطق الجغرافية النباتيةفي اتوزع انتماءات األنواع النباتية (: 41جدول )
 النسبة المئوية من نتماء الجغرافياال  نمط االنتماء

 % نباتات سورية
 النسبة المئوية من

 % نباتات البادية

 أحادي االنتماء

 22.8 20   طوراني-ايراني
 18.9 30.5 متوسطي

 0.09 1.6 اوروبي سيبيري 
 5.1 3.26 صحراوي عربي
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 النسبة المئوية من نتماء الجغرافياال  نمط االنتماء
 % نباتات سورية

 النسبة المئوية من
 % نباتات البادية

 - 0.13 سوداني ديكاني
 46.89 55.5 المجموع

 ثنائي االنتماء

 22.1 15.8 ايراني-متوسطي
 1.8 3.2 اوروبي-متوسطي
 1.8 2.1 صحراوي -ايراني
 - أثر اوروبي-ايراني
 0.44 0.8 صحراوي -متوسطي

 0.44 0.3 ثنائي غير ذلك
 26.68 22.2 المجموع

 ثالثي االنتماء

 1.2 1.29 متوسطي-صحراوي -ايراني
 12.9 8.57 متوسطي-اوروبي-ايراني

 2 1.11 ثالثي غير ذلك
 16.1 11 المجموع

 7.2 5.22  عالمي
 3.13 6.1  متفرقات
وممارسة  النباتي في البادية السورية من التدهور والتراجع نتيجة لحراثة مساحات واسعة منها، يعاني الغطاء
والمبكر، واالحتطاب، وحركة اآلليات. ويمكن االستدالل على هذا التدهور من خالل المظاهر الرعي الجائر 

 التالية:
 ،تراجع وندرة النباتات المستساغة في مناطق المراعي، وانتشار أنواع نباتية أنل أهمية من الناحية العلفية -

 وذات إنتاجية أنل نيمة  واستقرارا .
 وتدني اإلنتاجية الرعوية. ،وبساطة التركيب النباتي ،لنباتيةانخفاض الكثافة والتغطية ا -

 وانخفاض مستو  الماء األرضي. ،وتملح اآلبار ،وفقدان خصوبتها ،وتهدم بنيتها ،انجراف التربة -
 . األنواع النباتية النادرة: 5. 4. 2

النظم البيئية الحراجية خالل الفترة ال يعرف إال القليل عن األنواع النباتية التي اختفت من سورية نتيجة تدهور 
سامحت  ، والمالحظات التي ساجلت خاللهاسانة الماضايةالإال أن الدراساات التي تمت خالل ثالثين  ،الماضاية
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بمعرفة أهم األنواع النباتية التي أصااااااااااااابحت نادرة جدا  والمهددة باالختفاء في القطر نتيجة التغيرات التي طرأت 
 .يات اإلنسان عليهاتعدعلى بيئتها الطبيعية و 

إال أنها  ،في موانع محددة وعلى مساحات ضيقة سوريةنواع التي تصادف في تلك األباألنواع النادرة  يقصد
( بعض األنواع النباتية 42) الجدوليبين و  ،وهذا ما يميزها عن األنواع المتوطنة سورية،توجد خارج حدود 
 النادرة في سورية.

 النباتية النادرة في سوريةبعض األنواع  :(42جدول )
 األنواع النادرة المنطقة الجغرافية

 Fragaria vesca                                                                   الفريز الجبال الساحلية السورية 
 أربعة أنواع سراخس :

Selaginella denticulate (=Lycopodium denticulate) 

Dyopteris aculeate (= Polypodium aculeatum)   

Phyllitis scolopendrium (=Aplenium scolopendrium) 

Pteris longifolia 

 بعض أنواع أصبحت نادرة في الفرنلق:
Corylus avellana, Poeonia mascula, Cornus mas, Mespilus germanica, 

Alnus orientals 
 Prangos hermonis, Solenanthus circinnatus جبل العرب

 Cytisus syriacus, Dryopteris aculeate, Asplenium bourgai, Corylus جبال غرب حمص 

avellana, Malus trilobata var.oxyloba 

 Vicia articulate, V. noeana جبل حلب 

 Stipa barbata                                      العذم اللحوي  البادية

 
 

 . واقع الموارد الوراثية غير النباتية: 6. 4. 2
 فقد، البريةالحياة لم تعد موجودة في  بعضااااااااااااها، (نوعا    72يوجد في سااااااااااااورية العديد من الثديات )حوالي .أ

الدب البني السااااااااااوري، والنمر العربي، واألسااااااااااد، والفهد ك ،األخيرة عدة أنواع منها مئة الساااااااااانةاختفت في 
، وهناك البري  َمعزوال ،الناسااك المتوسااطية، وحمار الوحش السااوري، وغزال الجبال، والريمالصااياد، وفقمة 

 ،Gazella dorcasوغزال الصااااااااااااااحراء  ،Cervus elaphusثالثة أنواع نادرة جدا  هي األيل األحمر 
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مثل الرو أو  (. كما انقرضاات بعض األنواع نهائيا  6)ملحق  Gazella subgutturosaوالظبي أو الريم 
 .Grvus damaواأليل األسمر  ،Capreolusاليحمور 

المحلية، ولم يحدث انقراض ألي منها في الزراعية  اتالحيوان ساااااااااااااالالتانخفضااااااااااااات أعداد معظم أنواع و  .ب
القطر، ويهدد خطر االنقراض بعض الساااالالت بدرجات متفاوتة، أشااادها لألبقار الشاااامية بسااابب منافساااة 

 الشاااااااااامي نظرا  لتصاااااااااديره إلى الخارج َمعز)الفريزيان( لها ضااااااااامن نظم إنتاجها. وكذلك الاألبقار المدخلة 
بشاااااااكل غير نانوني، والجاموس بسااااااابب تجفيف المساااااااطحات المائية، واألبقار المحلية العكشاااااااية بسااااااابب 

واإلبل بسبب خضوعها لمشروع التدريج الوطني المستمر بهدف تحسين إنتاج نسلها من الحليب واللحم، 
 المكننة على لالعتماد الصااااااااااااااعبة، والحمير نظرا   تربيتها وظروف ،فقط للحم كمصااااااااااااااادر عليها عتماداال

  الزراعية.
البط واإلوز بسبب تغير الذوق االستهالكي ونلة الدواجن المحلية ك سالالتانخفضت أعداد معظم أنواع و  .ج

 على الهجن التجارية العالمية.  ةالمياه، والدجاج البلدي بسبب تطور صناعة الدواجن المعتمد
 الجمعية حددت(، وند 7وأصااابح بعضاااها مهددا  )ملحق  ،تعرض العديد من أنواع الطيور المحلية للتدهور .د

 ذات ،همةم طيور مناطق (A) كالتالي: سااااورية ( فيIBAمة )مهال الطيور مناطقالطيور  لحياة الدولية
 أنواع( A3) ،المجااال مقياادة أنواع( A2) ،عليهااا للحفاااظ عااالمي اهتمااام ذات نواعأ (A1) ؛عااالميااة أهميااة
 مهمة حشااود( B1)  ،األوسااط الشاارق  في همةم طيور مناطق( B) ،حشااود( A4) ،البيئية باألناليم مقيدة

 حفظ في حالتها أنواع( B3؛ )األوساط الشارق  في مالئمة غير التنوع حفظ في حالتها أنواع( B2) ،نليميا  إ
  .(43الجدول ) األوسط الشرق  في مالئمة التنوع

تشااااير الدراسااااات المرجعية إلى أن عددا  من األنواع الساااامكية البحرية آيلة لالنقراض واالختفاء من شااااباك  .ه
إن اعتماد الباحثين السااااااااوريين على موانع . (44الجدول ) الصاااااااايادين في حين كانت وافرة في الماضااااااااي

توفر مراكب ووسااااااااااائل صاااااااااايد علمية بحثية  االنزال والسااااااااااوق ووسااااااااااائل الصاااااااااايد التقليدية القديمة، وعدم
ند يجعل عددا  ال بأس به من األنواع السااامكية البحرية الموجودة في المياه البحرية الساااورية  ،متخصاااصاااة

 مختفية عن أنظار الباحثين والمهتمين.
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 همة في سورية ومساحتها متوزع مناطق الطيور ال (:43جدول )

 

 
 

 باالنقراض في المياه البحرية السورية األنواع المهددة :(44جدول )

سم المحلياال سم العلمي للنوعالا   الفصيلة 
 Dicentrarchus punctatus براق

Moronidae 
 Dicentrarchus labrax غنبار
 Belone belone Belonidae أرفيدة
 Umbrina cirrosa Sciaenidae كربال
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سورية ألغراض إنتاجية أو ألداء أدوار  العذبة في الخاصة إلى المياه أدخل عدد نليل من األنواع السمكية .و
 (.45جدول البيئية حيوية )

 وحالتها الراهنة سوريةاألنواع السمكية المدخلة إلى  (:45)جدول 

االسم 
 المحلي 

 حالة النوع زمن اإلدخال  غرض اإلدخال االسم العلمي

 الكمبوزيا
Gambusia affinis  النانل مكافحة البعوض

 لمرض المالريا

أربعينيات القرن 
 الماضي

منتشر في معظم 
 المسطحات المائية 

الكارب 
 الشائع

Cyprinus carpio خمسينيات القرن  االستزراع و زيادة اإلنتاجية
 الماضي

منتشر في معظم 
 المسطحات المائية 

 Oreochromis المشط النيلي

niloticus 
خمسينيات القرن  االستزراع و زيادة اإلنتاجية

 الماضي
 منقرض

تروت نوس 
 نزا

Oncorhynchus mykss االستزراع و زيادة اإلنتاجية 
 نرب الينابيع الباردة

سبعينيات القرن 
 الماضي

 مهدد

الكارب 
 العاشب

Ctenophryngodon    

idella 
مكافحة األعشاب في 
 األحواض السمكية

سبعينيات القرن 
 الماضي

 مهدد

الحد من تكاثر األسماك  Esox Lucius سمك البطة
 الرديئة في بحيرة سد الفرات

سبعينيات القرن 
 الماضي

 منقرض

الحد من تكاثر األسماك  Coregonus الكورجون 
 الرديئة في بحيرة سد الفرات

سبعينيات القرن 
 الماضي

 منقرض 

الكارب 
 الفضي

Hypophtalmichthys   

molitrix 
لزيادة االنتاجية في المزارع 

 وتنقية مياه األحواض
تسعينيات القرن 

 الماضي

 مهدد

ات من القرن الماضي مقارنة مع األسماك ينالت أسماك المياه العذبة ندرا  وافرا  من الدراسة في بداية التسعين
البحرية، وند شملت تلك الدراسات معظم األنهار والبحيرات الرئيسية في القطر، وخلصت تلك الدراسات إلى 

. كما أظهرت هذه الدراسات وجود بعض (8)ملحق  نوعا  من أسماك المياه العذبة 95إثبات وجود ما يزيد على 
(، إضافة إلى تسجيل 46 جدولالمهددة باالنقراض واالختفاء من شباك الصيادين )األنواع السمكية المحلية ال
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انتقال بعض األنواع السميكة المدخلة إلى البلدان المجاورة إلى المياه الداخلية السورية كنوع السللور الهندي 
Heteropneustes fossilis. 

 (2003) نهر الخابورفي حوض  األنواع السمكيَّة المهددة باالنقراض(: 46جدول )

 الفصيلة االسم العلمي االسم المحلي
 Barbus chantrei السرنغ المبقع

Cyprinidae 

 

 Barbus kosswigi 

 Barbus schejch 

 Barbus subquincunciatus 

 Leuciscus cephalus orientalis براق

 Leuciscus lepidus براق

 Varicorhinus barroisi كالرا

 Glyptothorax   cous Sisoridae البابوج

 Nemachilus frenata 

Cobitidae 
 Nemachilus tigris 

تم سابقا  اإلشارة إلى أن عدد أنواع البرمائيات والزواحف المهددة باالنقراض على المستو  العالمي ند بلغ  .ز
 مد  تحقق ذلك في سورية. ُيعرفنوعا  وال  34

 لواقع التنوع الحيوي:. أخر الدراسات 5. 2
فيما يأتي بعض الدراسات التي تمت في السنوات األخيرة حول األنواع النباتية في سورية، والتي تبين تسجيل 
عدد كبير من األنواع الجديدة، مما يساااااااااااتدعي ضااااااااااارورة مراجعة ناعدة البيانات والمعلومات حولها وتحديثها. 

 ومن بين هذه الدراسات: 
 نوعا ، من بينها نوعان لم يشااااار موتيرد  268في القنيطرة  (2005) الحيوي النباتي ساااااجلت  دراساااااة للتنوع

 إليهما في سورية.
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  ُأنواع الفصاااايلة السااااحلبية 2007عام  ترساااادOrchidaceae  سااااورية )حلب،  يالمنتشاااارة في شاااامال غرب
على  أصاااااااااناف توزعت 5نوعا  وتحت نوعين و 28لى عمكن نتيجة الحصااااااااار التعرف أإدلب، الالذنية(، و 

 . O.dinsmoreiو  Orchid ferrum-equinumن هما ان جديدا، سجل نوعأجناس 10
 ( ثالثة أنواع من الحزازيات الحقيقية 2007) دراسااااة أخر   تسااااجلBryopsida  في ألول مرة في سااااورية

 :محمية العرشاني الطبيعية في مدينة إدلب، وهي

Brachythecium salebrosum, Cirriphyllum crassinervium, Rhacomitrium aciculare 

 أطلس نباتات البادية السورية. لمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(،أصدر ا 
 الصور الملونة. لمحة عن كل نوع مع نوعا  نباتيا  مع 250وند استعرض من خالله نحو 

  مع دراسااااااة  نواع النباتية السااااااامة تنتشاااااار في سااااااوريةاألمن نوعا   180أكثر من  2010دراسااااااة عام  تذكر
ساااااااامية النباتات، ، و االساااااااام العلمي للنبات وفصاااااااايلته. حدد فيها توّزعها وتأثيرها في اإلنسااااااااان والحيواناتل

، المكونات السااامة التي يحتوي عليها النباتو  .واألجزاء السااامة، والحيوانات المتأثرة، وأهم عالمات التساامم
 .صورة محلية ملونة للنبات، مع هالناتج من التغذي بالنبات أو مالمسة عصارتالتأثير السمي و 
 سورية  يشمال غرب -الوسطاني جبل في البرية الطبية النباتات لحصر (2010) النباتية المسوا نتيجة تبين

 وموعد ،النباتي الجغرافي واالنتماء ،الحياتي الشاااااكل تضااااام ،نائمة في ُنظمت، طبيا   نباتيا   نوعا   167 وجود

 .الدراسة منطقة في المنتشرة ،الطبية لألنواع غنى نسبي إلى يشير الذي المجرودة األنواع وتكرار ،اإلزهار

  حصاااااار بعض أنواع الجنس  2010تم عامNigella ُالنوع  جل، وسااااااN.nigellastrum  للمرة األولى في
 أنواع. 10ليصبح عدد األنواع المسجلة ضمن هذا الجنس  ،سورية

  ُرس تصاااانيف بعض أنواع طحالب التربة الرطبة دPhitoedaphon  في محمية الفرنلق بالالذنية، وسااااجل
 نوعا . 60فيها 

  خاامساااااااااااااااااااااة أنااواع ماان جااناااس ةساااااااااااااااااااااادر  2011تاام فااي عاااااااام Heliotropium  ماان الاافصاااااااااااااااايااالاااااااة
في  H. europaeumأكااادت حاااديثاااا  وجود النوع  ،( في محاااافظاااة الالذنياااة(Boraginaceaeالحمحمياااة

 السورية. فلوراال
 ( لتصاااااااااااااانيف بعض أنواع جنس القراص 2011)أخر   في دراسااااااااااااااةUrtica في بعض مناطق الالذنية، 

 السورية. اسجل ألول مرة في الفلور  ،U . hulensisسجلت أربعة أنواع، منها النوع 
 تصااااانيف بعض أنواع جنس  2011عام  ُدرسOphrys  من الفصااااايلة الساااااحلبيةOrchidaceae  ضااااامن

 Ophrys apiferaمنها أربعة للمرة األولى في ساااورية هي:  ،ساااتة أنواع تحيث ساااجل ،الالذنيةمحافظة 
 .O. sphegodesو O. transhyrcanaو    O. umbilicataو
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  34منها  ،نوعا   91 ليساااجتم ت ،في محافظة الالذنية (2011)في دراساااة للتنوع الحيوي للفصااايلة النجمية 
أنواع نادرة جدا  مهددة باالنقراض، ونوعان جديدان  6للمرة األولى في محافظة الالذنية، و تنوعا  سااااااااااااااجل

 .Bidens pilosa و Aetheorhizo bulbosa السورية: فلوراألول مرة ضمن األ
   نوعا  من األشااااجار والشااااجيرات الحراجية في شاااامال حلب، وأظهر أن الساااانديان   59 جلسااااُ ، 2012عام

يلياااه الزعرور  ،مونعاااا ( 70مونعاااا  من أصااااااااااااااااال  23أكثرهاااا وجودا  ) Quercus calliprinosالعاااادي 
Crataegus azarolus (17  70من .) مونعا 

 بعض أنواع جنس الرغل  تدرسااAtriplex مكن نتيجة الحصاار الميداني أ، و (2012) المنتشاارة في سااورية
 .في سوريةللمرة األولى  A.lindleyiنوعا ، وسجل وجود النوع   11التعرف على 

 ( وجد 2013في دراساااة للحزازيات الحقيقية في ساااهل الغاب )تساااجل للمرة األولى في  29نوعا ، منها  60
 سورية.

 ( تعيين وتصااوير معظم األنواع النباتية المتوطنة في سااورية، 2005-2010جر  خالل الساانوات األخيرة )
وهي على النحو  ،األنطار المجاورة األنواع التي تنحصاااار منطقة انتشااااارها في سااااورية وبعضإلى إضااااافة 
 اآلتي:
 فقط.ي سورية فنوعا  متوطنا   125نحو  -
 سورية ولبنان عادة كوحدة واحدة(. فلورانوعا  متوطنا  في سورية ولبنان )تعالج  168 -
 نوعا  متوطنا  في سورية وتركيا. 118 -
 نوعا  متوطنا  في سورية وفلسطين.  38 -
 عراق.نوعا  متوطنا  في سورية وال  25 -
أو  ،( في ساااااااااااااورية ولبنان وتركياNear National endemicsنوع شااااااااااااابه متوطن ) 200نحو  -

 أوسورية والعراق وتركيا. ،سورية ولبنان وفلسطين

 صاااااال والثوموالب ، Centaureaوالقنطريون    Astragalusكانت أغنى األجناس باألنواع المتوطنة هي القتاد
Allium  ،  والسوسنIris ،  ولسان الثورVerbasicum،  والحالبEuphorbia. 

، ومنهااا: في تزايااد هاااالمؤكااد أن فمن ،األنواع النااادرة والمهااددةعاادد  توفر بيااانااات دنيقااة حولبااالرغم من عاادم 
 .والبطم والدردار السوري  لزابوالمحلب وال الخرنوب والزيتون البري والتفاا البري 

 :. مهددات التنوع الحيوي 6. 2
 ،إال أنه تعرض للتدهور ،الدراسااات إلى أن التنوع الحيوي كان أكثر ازدهارا  في القرون والعقود الماضاايةتشااير 
النشااااطات البشااارية التي تعد ا. معرضاااة للعديد من المخاطر التي تهدد اساااتدامته األنواع النباتية والحيوانية وأن
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أهم و تتزايد مع التزايد السااكاني المصاادر الرئيس لألخطار التي تهدد التنوع الحيوي وغيره من الموارد الطبيعية، 
 هذه النشاطات:

 فقد ؛على حسااااب النظم الطبيعية المتنوعةما يتم ذلك غالبا   :والســكاني والصــناعي التوســع الزراعي .أ
لبية حاجات السااكان المتزايدة، وند تأثر جزء من نفذت سااورية خططا  طموحة لزيادة اإلنتاج الزراعي لت

 تطويرنتيجة الطبيعية إضااافة لتضاارر النظم البيئية هذا . مكونات التنوع الحيوي بهذه الخطط التنموية
وث لوالت ،والمقالع التعدين مثل ؛االساااتخراجية الصاااناعاتو  الموانئو  السااادودو  الطرق  مثل التحتية البنية

 أضااااااارارا  وتلحق  ،والنقل والزراعة والملوثات المنزلية التي تضاااااااعف النظم البيئيةالناجم عن الصاااااااناعة 
أنواع عرض العااادياااد من ت وناااد .علياااه تعتماااد التي الطبيعياااة والعملياااات البيئياااة النظم مكونااااتكبيرة ب

نتيجة األنشااااااااااااطة السااااااااااااياحية  األشااااااااااااجار الحراجية وبعض أنواع من األشااااااااااااجار البرية المثمرة للخطر
التي يتم إنشااااااؤها في أغلب األحيان على حسااااااب الغابات واألراضاااااي الزراعية  والصاااااناعية العشاااااوائية

الخوخ البري واألجاص و  اللوز البري و  البلو و  الصااااااانوبرو  األرز :لامثومنها على سااااااابيل ال ،الخصااااااابة
 البري.

الجفاف الذي أثر بشااااااااكل مباشاااااااار على العديد من النظم البيئية وتوزعها  الساااااااايماو  :ت المناخيةغيرالتا .ب
 القاحلة األراضااااااي يجعل مماوتنانص أعداد األنواع أو هجرتها،  ،الحساااااااسااااااة منها الساااااايماو  ،الجغرافي
ويعد الجفاف من أهم العوامل التي تهدد  ،هشاااااااشااااااة أكثر خاص بشااااااكل الجبلية البيئية والنظم والرطبة

هذا باإلضاااااااااااافة إلى بعض الشاااااااااااذوذات المناخية ذات التأثير السااااااااااالبي في  .في الباديةالتنوع الحيوي 
وأدت  1936الغطاء النباتي مثال ذلك زخات البرد المساااااتمرة التي أصاااااابت جبال القلمون خريف عام 

 وأضعف تجدده.بمجتمع اللزاب  ضرأ إلى كشط التربة وجرفها مع غطائها النباتي السطحي ما

غير المنظم في الغــابــات والمنــاطق )الطبيــة والتزيينيــة( الرعي الجــائر واالحتطــاب وجمع النبــاتــات  .ج
، وكذلك غابات تدهور غابات البطم األطلسي فياالحتطاب والرعي الجائر  سهمأ :الهامشية والبادية

باالنقراض في ، وهذا ما أد  إلى تهديد هذه األنواع (32الشــــكل ) المتدهور في منطقة القلمون  لزابال
ويالحظ أثر الرعي الجائر من خالل ساايادة وانتشااار العديد من األنواع السااامة مثل  المناطق المذكورة.

وانحسااااااار  ،.Echinops sp شااااااوك الجمل واألنواع الشااااااوكية مثل، Peganum harmala  الحرمل
 .لألنواع الرعوية

األساااالحة النارية، والشااااراك، ك ؛تعددت طرنه ووسااااائله والجائر: الصـــيد البري والبحري غير المشـــروع .د
والمواد المخدرة والسااامة، وبوساااطة الطيور الصااغيرة، وجمع البيوض وساارنة الفراخ، والشااباك، إضااافة 

 إلى استخدام الديناميت والصعق الكهربائي وغيرها في الصيد المائي.
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  نتجاتها.باألنواع الحية ومغير المنظمة  التجارة الداخلية والدولية .ه
 

 
 تعديات االحتطاب على أشجار اللزاب المعمرة في جبال القلمون (: 32شكل )

 

الغابات والمناطق المالئمة  والساااااااااااااايما ،إلى النظم البيئية :األنواع الغازية إدخال األنواع الغريبة أو .و
 للتشجير.

 تعد من األخطار المدمرة للغابات. الحرائق: .ز

  .المحليةواألصناف السالالت مكان  المحسنة والمعدلة وراثيا   صنافاألاستبدال  .ا
  لمبيدات.وا األسمدةالمصنعة كيميائيا  مثل  مستلزمات اإلنتاجستخدام غير المرشد لاال . 
 .الرطبة األراضيالسيما و  البيئية، لنظمبا كبيرا   ضررا  مما يلحق  المائية الموارد استغالل في اإلفراط .ي
لى ،الطبيعية الموائل اسااااااااااااااتبدال إلى : أد المكثفة الزراعة إلى الطبيعية البيئية النظم من التحّول .ك  وا 

 .الطبيعية الموائل وتفكيك وتفتيت ،الهجرة طرق  تقّطع
 المجموعات بعض على القضااااء في أساااهم األفاعي سااايما الو  ،والزواحف اإلنســان بين القديم العداء .ل

 .الحيوانات تلك من
 خارج هابهربوت ، Vipera lobtina  obtusa كالنوع انتصااااااااااااااديا   المهمة الحّيات أنواع بعض جمع .م

 من للضااااااااااااافادع المكثف الصااااااااااااايد عملية األخيرة الفترة في لوحظ كذلك. معينة مالية مبالغ لقاء القطر
 .مغرية وبأسعار المجاورة البلدان إلى تهريبها بغية سورية في العذبة المائية المسطحات

 العيش وما رافقها من هجرة سكان الريف إلى المدينة.تغير االهتمامات وأنماط  .ن

مجاري الصرف الصحي و مخلفات المصانع ومصافي النفط بوالسيما البحرية  ،تلوث البيئات المائية .س
 ،البحر في مباشااااارة سااااانويا   الصااااارف مياه من ³م مليون  24.8 صااااارف إلى التقديرات إذ تشاااااير ،للمدن

  .معالجة غير الكمية تلك من %99 علما  أن
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تشااارين،  16)ساااد  إقامة الســدود على مجاري األنهار الســاحليةتضــرر بيئات مصــاّب األنهار نتيجة  .ع
 سد الثورة، سد السفرنية، سد السخابة، سد نهر األبرش وغيرها من السدود التجميعية الصغيرة(.

الساااتخدامها في األعمال اإلنشاااائية، التي تعد وساااطا  طبيعيا  مالئما  لوضاااع  اســتجرار رمال الشــاطىء .ف
 ألسماك المحلية.بيوض الكثير من ا

وتاادمر بعض البنى  واألنظمااة البيئيااة تهاادد الموارد الوراثيااة ســـــــــوريةالتي تجتاح األحداث األخيرة  .ص
 حماية وتطوير الموارد الوراثية.مرانبة و التحتية الخاصة ب

 

 الموقع: في الحفظ  .3

المؤساااساااات الرسااامية المعنية بالحفاظ أولت  ،والتزاما  باالتفانيات والمعاهدات الدولية ،انطالنا  من الوعي البيئي
المحميات  نشاااااااااااااائت أولأُ  ات التنوع الحيوي والنظم البيئية.بالحفاظ على مكونعلى التنوع الحيوي اهتماما  كبيرا  

)منطقة الساااااااهوب  في التليلة في البادية 1992 ساااااااورية في عامالمعترف بها بخصاااااااوص التراث الطبيعي في 
محمية طبيعة  1997-1994خالل الفترة بين أعلنت وزارة الزراعة واإلصااااااااااااااالا الزراعي كما  ،الصااااااااااااااحراوية(

 الموارد المائيةوفي الونت نفسااااااه أعلنت وزارة ، هكتار( وهي محمية األرز والشااااااوا في صاااااالنفة 1350) واحدة
كما يتم حفظ الموارد الوراثية الحيوانية في  ،سااابخة الجبول هي محميةو  ،خالل هذه الفترة محمية أراضاااي رطبة

ويتم السااااااااااعي لحفظها ودراسااااااااااتها  ،كافةبيئاتها األصاااااااااالية ضاااااااااامن محطات البحوث الموزعة في أنحاء القطر 
تم إنشاااااااااااؤها  ،سااااااااااوريةفي المعلنة نانونا  توجد أربعة أنواع متميزة من المحميات الطبيعية وتحسااااااااااين إنتاجيتها. 

بغرض الحفاظ على التنوع الحيوي في ظل نوانين مختلفة وعبر جهات مختلفة. باإلضاااااافة إلى هذه المحميات 
ية دون التزام نانوني محدد إلدارة حفظ احممناطق المخصاااااااااااااصاااااااااااااة التي تعمل كمناطق عدد آخر من ال هناك

 التنوع الحيوي.

حدائق،  3 الحدائق الوطنيةعدد و ، اثنتينوعدد مناطق الوناية ية، محم 26 بلغ عدد المحميات البيئية الحراجية
% من المساحة الفعلية 36.6 مساحة المحميات حواليتشكل  ا ،هكتار  187521بمساحة إجمالية تصل إلى 

وأربع محميات في كل من محافظة طرطوس وحماة ودير  ،توجد خمس محميات في محافظة الالذنية للغابات.
ومحمية واحدة في كّل من  ،الحسكةو  يطرةالقنو السويداء و  محميتان في كّل من حمص وريف دمشقو  ،الزور
محمية النحل السوري في مونع الرحملية في الالذنية بالقرار إلى (. إضافة 9ملحق درعا والرنة )و  وحلبإدلب 
 2004عام  186رارالقبمحمية طبيعية لتكاثر طائر أبو منجل و  ا ،هكتار  350بمساحة  2008لعام  120

 .هكتار 30000بمساحة 



150 
 

 :. المحميات المعلنة قانونا  1. 3
 إلى الفئات التالية:المحميات هذه م يتقسيمكن 

وزارة الزراعة واإلصالا  من نبل 25: وضعت بموجب القانون رنم محميات الغابات الطبيعية .أ
الحظر مفروض على معظم أشكال حيث  ،تدار كالمحميات الطبيعية الصارمةوالتي  ،الزراعي

واجراء الدراسات  ،سمح بممارسة أنشطة السياحة البيئيةيو  ،واستخدام األراضيالبشرية نشطة األ
 ولكن العدد من المرجح أن يزداد ،محمية غابوية طبيعية معلنة 26 . يوجد حاليا  ث العلميةو والبح
والمحيط الحيوي المعلنة  محمية اإلنسان في. تشمل هذه المحميات حاليا  منطقة النواة (47الجدول )

 .(اللجاة) حديثا  
 : توّزع ومساحة المحميات البيئية الحراجية في سورية(47جدول )

 النوع السائد المحافظة التاريخ رقم القرار المساحة /هـ اسم المحمية م

 شواأرز و  الالذنية 1996 ت/19 1350 محمية األرز والشوا 1

 صنوبريات وسنديان الالذنية 1999 ت/15 1000 محمية أم الطيور 2

 ري وصنوبرز سنديان شبه ع الالذنية 1999 ت/17 1500 قالفرنلمحمية  3
 بروتي

 صنوبريات الالذنية 1999 ت/26 3000 محمية البسيط 4

 صنوبر بروتي الالذنية 2009 ت/32 7760 محمية خربة سوالس 5

 سنديان عادي طرطوس 1998 ت/19 1000 محمية الشعرة الشرنية 6

 ءوكستناصنوبريات  طرطوس 2009 211 650 محمية غابة النبي متى 7

 أوراقسنديانيات وعريضات  طرطوس 2012 ت/129 86 نلعة الكهف 8

 صنوبر بروتي وكينا إدلب 1998 ت/20 2000 محمية العرشاني 9

 سنديانيات حماة 1999 ت/24 2500 محمية شيحة مصياف 10

 سنديان عادي حماة 1999 ت/25 11000 نبيس محمية أبو 11

 طلسيأبطم  حماة 2008 وال/4829 22797 محمية البلعاس 12
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 النوع السائد المحافظة التاريخ رقم القرار المساحة /هـ اسم المحمية م

 طلسيأبطم  حمص 2006 ت/269 45000 محمية أبو رجمين 13

وأجاص بري لوز طلسي و أبطم  حمص 2009 ت/209 14866 محمية جبال حسياء 14
 زعروربري و 

 لزاب دمشقريف  2006 ت/69 205 محمية اللزاب 15

 لوز بري وزعرورطلسي و أبطم  السويداء 2006 ت/144 2000 محمية اللجاة 16

 سنديان عادي السويداء 2001 ت/35 653.1 ضمنة المحمية  17

 سنديان عادي القنيطرة 2005 ت/83 133 محمية جباتا الخشب 18

 فراتيطرفاء وحور صفصاف و  دير الزور 2005 ت/58 450 حويجة أبو حردوب 19

 فراتيطرفاء وحور صفصاف و  دير الزور 2005 ت/58 80 حويجة  عياش 20

محمية حويجة الصبحة  21
 والدحلة

 فراتيحور  دير الزور 2009 ت/210 50

محمية حويجة الصالحية  22
 (اآلثار)

 فراتيحور  دير الزور 2009 ت/210 30

 طلسي ولوز بري أبطم  الحسكة 2002 ت/27 49000 محمية جبل عبد العزيز 23

 طرفاء الحسكة 2009 ت/119 1160 )الخاتونية ( محمية الهول 24

 صنوبريات )تحريج اصطناعي( الرنة 1994 ت/7 590 محمية الثورة 25

 صنوبريات حماة 2012 ت/63 400 محمية البستان 26

  

ثم محمّية اللوز  وحماة، والحسكة م األطلسي الموجود في كّل من حمصأكبر مساحة للمحميات هي للبط
حسب النوع الحراجي فنجد البطم األطلسي توّزع المحمَيات أما ثم في الالذنية.  ،واألجاص البري في ريف دمشق

ثم  ،ا  هكتار  22216 يليه المحميات المختلطة التي تبلغ مساحتها ،ا  هكتار  116797وهي ،يشغل أكبر مساحة
 12270 الصنوبرياتف ،ا  هكتار  15353بمساحة  السنديانياتفكتار، ه17500ة مساحباللوز واألجاص البري 
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 وأخيرا   اتتار هك 610 وحوائج الحور الفراتي ،ا  هكتار  1160 الطرفاءف ،ا  هكتار  1350والشوا  األرزف، ا  هكتار 
 ونذكر من المحميات على سبيل المثال ال الحصر: .اتتار هك 205 بمساحة اللزاب

 :محمية جبل عبد العزيز 

 أنواع 4 إضاااافة الى ،فصااايلة 42و ،جنساااا   169تتبع  ،نوعا   273من خالل المساااح الميداني المنفذ تم تساااجيل 
 حسااب نيمتها االنتصااادية يهاتم العثور علالتي  األنواعتم تصاانيف ، مدخلة مسااتعملة في التحريج االصااطناعي

 :إلى
 31 الحرمل والزعتر السوري والبطم واللوز أهمهامن  ،ا  طبي ا  نوع.  
 20 الكتان و أهمهامن  ،ا  تزيني ا  نوعGlaucium gradiflorum. 
 10  الزعرور والزعتر والعكوب أهمها ،مأكولة أنواع.  
 ة.الفصيلتين النجيلية والبقولية إضافة الى الروث هامعظميتبع  ،رعوي  نوع   100من  أكثر  
 38 واألعشابواللوز والخوخ والتيناألطلسي لبطم كا ا  نباتيا  تستخدم كأصول برية لألشجار المثمرةنوع ، 

 .والكثير من النجيليات والبقوليات األخر   عزامحشيشة الك
 40 من الفصيلة المركبة والصليبية ا  رحيقي ا  نوع.  
 156وا ، طورانيإيرانيا   ا  نوع 212د و وج فتبين ،حسب االنتماء الجغرافي النباتيالسابقة  األنواعتم تصنيف كما 
 ا . عربي ا  صحراوي ا  نوع 20وا ، أسيوي ا  بيو نوعا  أور  27وا ، متوسطي ا  نوع

 Hemiا  من النباتات شبه المختبئة )نوع 54و(، Therophyte )حوليا   ا  نوع 157: هناك وحسب طرز الحياة

cryptophyte ،)ا  نوع 30و ( مختبئةCryptophyte،) تحت شجيرية ا  نوع 22و-( نزميةChamephyte ،)
، نوعا  نادرا   64 فهناك من حيث األهمية البيئية(. أما Phanerophyte=المرئية )شجرية وشجيريةانواع  7و
 .نواع مهددةأ 7، وأنواع متوطنة 9و

بطم كونجك و ، Pistacia atlanticaمهددة: البطم األطلسي القليلة و الومن أهم األنواع الشجرية والشجيرية 
Pistacia khinjuk ، الزعرور اآلروني وCrataegus aronia ، اللوز الشرني وAmygdalus orientalis ،

أشارت الدراسة  ..Celtis spالميس و ، Ficus caricaالتين و ، Prunus microcarpaالخوخ صغير الثمار و 
 . هورت بشكل كبيرأن المجتمعات النباتية تدإلى 

  .واحد منها شجري هو الميس ،نوعا  ألول مرة في جبل عبد العزيز 38أنواع متوطنة، و 9جلت وسُ 
نوعا  من الزواحف  12نوعا  من الطيور، و 92و ،نوعا  من الثدييات 12 أما دراسات التنوع الحيواني فقد سجلت

 والبرمائيات.
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 حمية أبو قبيس:م 
ة يلمن بينها أنواع نلفصيلة،  72أنواع نباتية ضمن  503تبين من خالل المسح الميداني المنفذ فيها وجود 

 والسفرجلية ،Malus trilobata ، والتفاا ثالثي الفصوصPaeonia masculaنيا و مثل الفا نتشاراال
Cotoneaster nummularia.  أشارت الدراسات إلى الجمع الجائر للنباتات ذات األهمية الطبية: كالزعتر

 .وغيرها Orchis anatolica واألوركيد األناضولي ،Laurus nobilis، والغار Thymus syriacusالبري 
من بينها أربعة أنواع  ،نوعا  من الطيور 89نوعا  من الثدييات، و 16 أما دراسات التنوع الحيواني فقد سجلت

 Neophron percnopterus،Circus macrourus ،Aquila clanga  ،Aquilaمهددة هي: 

heliacal ،نوعا  من الزواحف والبرمائيات. 20و 
 :محمية الفرنلق 

تبين من خالل المسح الميداني  م/السنة.لم 1250مناخ المحمية معتدل ماطر شتاء ، ومعدل الهطول المطري 
 Cephalantheraنوعا  نباتيا ، من بينها أربعة أنواع من األوركيد المسجلة في نائمة السايتس وهي:  240وجود 

longifolia ،Limodorum abortivum ،Ophrys attica ،Orchis anatolica،  ونوعان من بخور
  .Cyclamen coum ،Cyclamen persicumمريم هما: 

 نوعا  من الزواحف والبرمائيات. 22نوعا  من الطيور، و 52نوعا  من الثدييات، و 18في المجال الحيواني سجل و 
 :محمية اللجاة 

 ؛األنواع ضمن عدة طرز نباتيةوأظهرت النتائج توزع هذه  ،نوعا  نباتيا   240ن خالل المسح النباتي ُسجل م
نوعا  من  24 كما تم تمييز ،نوعا   194 حيث بلغ عددها ،فاألنواع العشبية كانت أكثر األنواع في القائمة

أنواع  7توزعت على  ،في حين تم تسجيل عدد نليل من األنواع الخشبية ،نوعا  من البصليات 13النجيليات و
  .شجيرية ونوعين شجريين

نواع من الزواحف أ 10و ،نوعا  من الطيور 52، ونوعا  من الثدييات 12وفي مجال دراسة التنوع الحيواني سجل 
 .(33الشكل )والبرمائيات 
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دارة المحميات(: 33شكل )  صور من نتائج دراسات مشروع حفظ التنوع الحيوي وا 

 
 محمية قلعة الكهف: 

 :من أهداف إعالن المونع كمحمية

  السنديان، البطم المتقزم والسماا له ببلوغ مرحلة الغابة األوجّيةحماية ملكية 

 حماية النباتات الطبية المعمرة والعشبية. 

  ،السنديان البلوطيو الشربين، و المحافظة على األنواع النباتية النادرة مثل القيقب السوري. 

 ونف زحف األراضي الزراعية على المساحات الحراجية البانية في المنطقة. 
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مناطق  تسعتأسست في الغالب في البادية أو في مناطق السهوب، وهناك حاليا   المناطق البيئية: .ب
النظام لحفاظ على لتهدف و  ،البادية بيئية تدار بشكل أساسي من نبل الهيئة العامة إلدارة وتنمية

وحماية األنواع الحيوانية البرية النادرة بهدف إعادة التوازن الحيوي للبيئة  ،التنوع الحيوي و البيئي 
  (.48الجدول المجاورة للبادية ) المحافظاتمختلف على  المناطقتوزع هذه ، وتالمحلية

 
 البيئية في محافظات القطرالمناطق توزع ومساحة  (:48جدول )

 هكتار/المساحة اسم المحمية المحافظة

 10 مرج السلطان ريف دمشق

 حمص

 22000 التليلة

 14300 الخضاريات

 30000 طائر ابو منجل

 10000 جزل

 5000 الطيور المائية سبخة الموا

 75 العضامي حلب

 9000 طوال العبا الرقة

 2000 شرق الخابور دير الزور

 92385 9 المجموع
 

 ،ومدرجة ضمن نائمة األراضي الرطبة ،الدوليةبحيرة الجبول أحد أهم الموانع ذات األهمية  تعدكما 
 ،بهذا المونع 1998والتي انضمت إليها سورية عام  ،1971ضمن اتفانية رامسار الدولية لعام 

تقع سبخة الجبول جنوب والطيور المائية خصوصا .  ،تعد مركزا  حيويا  مهما  للحياة البرية عموما  و 
همية دولية ذي أ ، ومعترف بها كمونع المتحملة للملوحةوهي غنية باألنواع النباتية شرق حلب، 

للطيور المهاجرة. نفذت فيها الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالتعاون مع برنامج المنح 
تدعم سبخة الجبول  الصغيرة مرفق البيئة العالمي مشروعا  لحماية الطيور المهددة باالنقراض.

)الفالمنغو(  وعة من الطيور المائية كالنحام% من التعداد العالمي لمجم1وجود 
Phoenicopterus ruber ( والبط أبيض الرأس 34الشكل ،)Oxyura leucocephala 

 ،Anser albifrons )البحيرة أهم مشتى عالمي لهذا النوع(، إضافة لإلوزة الغراء المهدد باالنقراض
 .Marmaronetta angustirostrisالمخطط  والشرشير
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 في بحيرة محمية الجبول Phoenicopterus rubberطيور الفالمنغو (: 34شكل )

 

  البحرية:المياه العذبة و محميات  .ج
وهي معلنة  ،لى الشمال من مدينة الالذنيةإي وحيدة هي محمية فنار ابن هانبحرية توجد محمية 
في سورية  محميات المياه العذبة والبحرية اتومساح ءأسما (49) الجدوليبين . 2000منذ العام 

 .إعالنهامرتبة بحسب تارية 
 ومساحتها اإلجماليةالمياه العذبة والبحرية محميات (: 49جدول )

 اإلعالنتاريخ  المساحة المحافظة اسم المحمية
 1997 تشرين أول 14 هكتار  23900 حلب محمية سبخة الجبول

 1999 أيار  13 هكتار  1000 الالذنية أم الطيورمحمية 
 2000 تموز  19 هكتار  1000 الالذنية محمية فنار ابن هانئ 
 2003 تموز  16 هكتار  20000 حمص محمية سبخة الموح

 
كما تم انتراا تشكيل محمية للسالحف البحرية في منطقة الشقيفات في جبلة، كونها من أفضل 

 الشاطىء الشرني للبحر المتوسط.  ىالمناطق لتعشيش السالحف عل
 

محمية المحيط الحيوي المعلنة حديثا  "اللجاة" هي األولى من نوعها  محميات المحيط الحيوي: .د
أعلنت بموجب القانون  ،هكتار 2000مساحة على  متدوت ،ةحسب تصنيف اليونسكو في سوري

 .2006عام  25رنم
 :المحميات من األخرى  الفئات. 2 .3

ن لم تعلن -لمحميات التي ا من أخر  أعاله، هناك مجموعة  واردهباإلضاااااااافة إلى المحميات ال خصااااااايصاااااااا   وا 
 :تزال توفر ندرا  من الحماية البيئية مع إمكانية حفظ التنوع الحيوي  ال-لغرض الحفاظ على التنوع الحيوي 

الغرض منها هو إدارة أراضي البادية  بعد موجة جفاف شديد، 1960 عامتأسست  المحميات الرعوية: .أ
السورية وحمايتها من الرعي الجائر. كانت هناك سياسات لتحسين الرعي في هذه المناطق، وهي في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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كبيرا  من  ا  تغطي المناطق الرعوية جزء بعض الحاالت كانت تتم باستخدام أنواع غريبة من العلف.
تباع نهج اأن بسسات اإلدارة واألوسا  العلمية مساحة األراضي السورية، وهناك وعي متزايد بين مؤ 

 الغذائي المستدام.النظم البيئية األكثر شمولية يمكنه توفير ندر أكبر من األمن 

 يهدف إنشاء المحميات الرعوية الى: 
 .إعادة األنواع النباتية الرعوية المرغوبة والمنقرضة إلى البادية 

 وبالتالي رفع إنتاجها ،المدمرةناطق الرعوية تحسين وضع الغطاء النباتي الطبيعي في الم. 
  في الفترات الحرجة من العام وفي  والساااااااااااااايما ،تأمين جزء من االحتياطي العلفي للثروة الحيوانية

 وبالتالي تخفيف الطلب على األعالف. ،السنوات الجافة

   إيجاد مصااااااااااااااادر هام لتأمين البذور الرعوية لألنواع النباتية المحلية والمتأنلمة مع ظروف البادية
 .(35 الشكل) والمستساغة من نبل الحيوانات ،وذات القيمة الرعوية العالية ،الجافة

 
 إعادة تأهيل المراعيفي  الستخدامها : جمع بذور النباتات الرعوية(35) شكل

 

  المحميات محطات إرشادية لتوعية مربي األغنام على أهمية النباتات الرعوية والحفاظ عليها  دتع
 وخارجها. وذلك من خالل المقارنة بين المنطقة المحمية ،من االنقراض

  تسهم في استقرارهم وتحسين مستواهم المعيشي واالنتصادي. ،إيجاد فرص عمل لسكان البادية 

   همة وجادة أمام زحف الصحراء والتصحر.مإنشاء المحميات الرعوية في البادية خطوة محلية 

 :مامن المحميات الرعوية ه انوبناء عليه يوجد في البادية السورية نوع
ومن ثم من نبل الهيئة العامة إلدارة  ،نفذت من نبل مديرية البادية المحميات الرعوية الحكومية 

ثالث  ئتنشااااااااااااحيث أ ،1984وند بدأ العمل بإنشاااااااااااااء هذه المحميات عام  ،وتنمية وحماية البادية
جمالية وصلت محمية رعوية حكومية بمساحة إ 59إلى أن وصل إلى  زدادوأخذ العدد ي ،محميات
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تغطى وفق خطط سااااااانوية بزراعة نباتات رعوية مساااااااتسااااااااغة ومتأنلمة مع  ،ألف هكتار 683إلى 
 .(50الجدول )وذات نيمة علفية جيدة كالروثة وأنواع القطف والشيح  ،ظروف البادية الجافة

 الحكومية على محافظات القطر ومساحتها اإلجماليةتوزع المحميات الرعوية  (:50جدول )
 المساحة/ه عدد المحميات المحافظة
 24500 5 السويداء
 44000 3 ريف دمشق
 184890 10 حمص
 45500 4 حماة
 33750 6 حلب
 74670 11 الرنة

 123300 9 دير الزور
 152200 11 الحسكة

 682810 59 المجموع الكلي
 

وهدفت إلى إعادة الحياة إلى  ،نفذت من نبل مشااااااروع تنمية البادية المحميات الرعوية التشــــاركية 
المراعي المدمرة وزيادة اإلنتاجية العلفية ضااااامن حرم الجمعيات التعاونية الرعوية الراغبة في تنمية 
مراعيها وبالتعاون المتبادل مع أصااااحاب الحقوق من مربي األغنام المنتساااابين إلى تلك الجمعيات 

كثر تبع ألت ا  مونع  270 ع الرعوية المحسنةوند تجاوز عدد الموان ،تباع أسلوب النهج التشاركياب
الرعوية المحسنة خالل فترة تنفيذ المشروع الممتدة من عام  تالمساحا تووصل ،جمعية 130من 

 .(51الجدول ) هكتار مليون وثالثمائة ألف إلى حوالي 2012حتى 2000

 محافظات القطر ومساحتها المحسنة توزع المحميات الرعوية التشاركية على :(51)جدول 

 عدد الجمعيات المحافظة م
 المساحة/ه

 المراعي المحسنة اإلجمالية
 223 - 1 درعا 1
 7414 20000 3 السويداء 2



159 
 

 عدد الجمعيات المحافظة م
 المساحة/ه

 المراعي المحسنة اإلجمالية
 613345 1177600 33 حمص 3
 152771 293650 9 حماة 4
 73978 200796 12 حلب 5
 151894 411300 30 الرنة 6
 195136 336500 25 دير الزور 7
 95700 191000 18 الحسكة 8

 1290461 2630846 131 المجموع

 
: إن الهيئة العامة لتنمية وتطوير البادية مسؤولة أيضا  عن عدد من مشاريع تثبيت الكثبان الرملية .ب

هكتار. تهدف أساسا  إلى منع  52500و 350بين  مساحتهاتراوا تمشاريع تثبيت الكثبان الرملية التي 
 زحف الرمال على األراضي الزراعية، يمكن أن توفر هذه المشاريع ندرا  من الحماية للنظام البيئي.

خضعت لتآكل التربة بسبب الفيضانات،  ،ند تكون مناطق الحماية عبارة عن أراض بور مناطق الوقاية: .ج
 ،نهار والسيولحماية األراضي من األو  ،أو أراضي غابات بغرض تثبيت التربة في الجبال والمنحدرات

مرانبة البحرو  من رمال شاطئيةحماية المناطق الو  ،المحافظة على الينابيع ومجمعات المياه وحدودهاو 
والمحافظة على المناظر الطبيعية المتعلقة بالنشاطات الصيفية أوالطرق العامة  ،الصحة العامة

وند تكون تدابير ، للتحريج وحماية األراضي التي تخضع ،تجنب تدهور محاصيل الغاباتو  ،الرئيسية
 .(52الجدول ) الحماية هذه محددة زمنيا  

 اتهاومساح : توّزع مناطق الوناية في سورية(52جدول )

 المحافظة منطقة الوقاية م
المساحة 

 هـ/

رقم 
 القرار

 النوع السائد التاريخ

 سنديانيات 1998 ت/25 41 طرطوس نرنفتي 1

 ولوز بري  سوري  أجاص 2005 ت/84 17500 ريف دمشق دير عطية 2

 



160 
 

ية: .د بات حدائق الن في المسااااااااااااااتقباال في حمااايااة أهميااة ، نااد يكون لهااا 25بموجااب القااانون رنم  أعلناات ال
 .(53الجدول ) ة النباتيةيالوراثاألصول 

 : توّزع ومساحة الحدائق النباتية في سورية(53جدول )
 النوع السائد التاريخ رقم القرار المساحة /هـ المحافظة لحديقةاسم ا م

 صنوبريات 2009 وال/524 500 حلب حديقة نباتية في العقيبة 1

  السرو الفضي والكينا 2005 ت/49 200 درعا غابة األسد /تسيل 2

 صنوبر ثمري  2005 ت/48 20 القنيطرة متنزه الباسل الوطني 3

 

 الحفظ خارج الموقع:. 4

 . البنك الوراثي:1. 4
( أول )سابقا   IPGRIبالتعاون مع الفاو ووزارة الزراعة )مديرية البحوث(  أنشأت العشرينفي سبعينات القرن 
دراسة الموارد الوراثية و بهدف جمع وحفظ  3م 50م وبحجم º(4–0على درجة حرارة ) األمدغرفة تبريد متوسط 

 .حيث كانت نواة للبنك الوراثي النباتي ،النباتية واالستفادة منها
 :وتكون منتم إنشاء البنك الوراثي  1996وفي عام 

 .3م 100م وبحجم º(4 – 0)على درجة حرارة  األمدتبريد متوسط ا غرفة -1
 .3م 50م وبحجم º(22-, 18-غرفة تبريد طويل األمد ) -2
 .كافة يتبع للبنك مع التجهيزات الالزمة لعمل البنكمخبر حديث  -3

 ودراسة التراكيب الوراثية.إلجراء الدراسات الجزيئية للتقانات الحيوية تم انشاء مخبر  2010وفي عام 
ومن التبادل مع  ،سوريةيتم الحصول على الموارد الوراثية بشكل أساسي من خالل جوالت الجمع التي تنفذ في 

 مدخال   13351بلغ عدد المدخالت المحفوظة في البنك الوراثي  .مراكز البحوث الزراعية الدولية مثل إيكاردا
من مختلف أنواع المحاصيل والبقوليات المزروعة والبرية والمحاصيل الزيتية والخضار والنباتات الرعوية 

كثار حوالي  ،(54الجدول ) ويتم في دائرة  ،مدخل من مختلف األنواع 1500-1000كما يتم سنويا  تقييم وا 
وانتخاب الجيد  ،والحبوب، حيث يتم تقييمها لخضارمن االتنوع الحيوي تجارب إعادة تأهيل لألصناف المحلية 

 ودراسته لعدة سنوات إلعادة نشر زراعته بين الفالحين. ،منها
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 اتيبعدد المدخالت في البنك الوراثي الن: (54دول )ج
 المدخالت عدد النوع

 85 نمح مبدئي
 1152 نمح بري 
 257 شعير بري 
 1691 نمح مزروع
 1143 شعير مزروع
 301 برية بقوليات غذائية

 2322 بقوليات علفية برية
 10 بقوليات رعوية برية

 2032 بقوليات غذائية مزروعة

 424 بقوليات علفية مزروعة

 132 نباتات مراعي طبيعية

 463 ذرة
 642 محاصيل زيتية

 2657 ضارخ
 40 محاصيل مختلفة

 13351 المجموع
 

 أهم األنواع النباتية الموجودة في البنك الوراثي للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.  (55) الجدول كما يبين
 األنواع التي تم جمعها وحفظها في البنك الوراثيأهم  (:55جدول )

 االسم العلمي م االسم العلمي م

1 Aegilops agripyrium 83 Lens culinaris 

2 Aegilops bicornis 84 Lepidium sativum 

3 Aegilops biuncialis 85 linum usitiatissimum 
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 االسم العلمي م االسم العلمي م

4 Aegilops caudate 86 Lupinus albus 

5 Aegilops columnaris 87 Lupinus pilosus 

6 Aegilops comosa 88 Lycopersicum esculentum 

7 Aegilops comosa var. 

heldreichii 

89 Malva silvestris 

8 Aegilops comosa var. thessalica 90 Neggella sativa 

9 Aegilops crassa 91 Nicotina tabacum 

10 Aegilops cylindrica 92 Petroselinum sativum crispum 

11 Aegilops geniculata 93 phalaris  oricularis 

12 Aegilops juvenalis 94 Phaseolus vulgaris 

13 Aegilops kotschyi 95 Pimpinella anisum 

14 Aegilops legustica 96 Pisum sativum 

15 Aegilops leriaristata 97 Portulaca olearcea 

16 Aegilops longissima 98 Raphanus sativus 

17 Aegilops lorentii 99 Ryce sativa 

18 Aegilops neglecta 100 Sesamum Indica 

19 Aegilops ovata 101 Solanum melongena 

20 Aegilops peregrina var. 

peregrina 

102 Sorghum Technicum 

21 Aegilops searsii 103 Sorghum vulgare 

22 Aegilops speltoides 104 Spinacia oleracea 

23 Aegilops squarosa 105 thymu sp 
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 االسم العلمي م االسم العلمي م

24 Aegilops tauschii 106 Thymus vulgaris 

25 Aegilops triaristata 107 Trichosanthes spp 

26 Aegilops triuncialis 108 Trigonella sp. 

27 Aegilops umbellulata 109 Triticale 

28 Aegilops uniaristata 110 Triticum aestivum 

29 Aegilops vavilovii 111 Triticum durum 

30 Aegilops ventricosa 112 Triticum aestivum subsp. 

aestivum 

31 Aegilops lorentii 113 Triticum boeoticum 

32 Allium cepa 114 Triticum aestivum subsp. 

compactum 

33 Allium porrum 115 Triticum monococcum subsp. 

boeoticum 

34 Allium sativum 116 Triticum timopheevi subsp. 

araraticum 

35 Amblyopyrum muticum 117 Triticum turgidum subsp. 

dicoccoides 

36 Anisum sativum 118 Triticum turgidum subsp. 

durum 

37 Arachis hypogea 119 Triticum urartu 

38 Beta vulgaris 120 Vicia aintabensis 

39 Beta vulgaris cicla 121 Vicia altissima 

40 brassica napus 122 Vicia anatolica 

41 Brassica oleracea botrytis 123 Vicia bithynica 

42 Brassica oleraceae capitata 124 Vicia cuspidata 

43 Brassica rapa 125 Vicia dionysiensis 
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 االسم العلمي م االسم العلمي م

44 Cannabis sativus 126 Vicia ervilia 

45 Capsicum annum 127 Vicia faba 

46 Carthamus tinctorius 128 Vicia glareosa 

47 Cicer arietinum 129 Vicia hirsuta 

48 Cicer bijugum 130 Vicia hyaeniscyamus 

49 Cicer chorassanicum 131 Vicia hybrida 

50 Cicer cuneatum 132 Vicia johannis 

51 Cicer echinospermum 133 Vicia kalakhensis 

52 Cicer judaicum 134 Vicia lathyroides 

53 Cicer pinnatifidum 135 Vicia lutea subsp. vestita 

54 Cicer reticulatum 136 Vicia melanops 

55 Cicer yamashitae 137 Vicia michauxii 

56 Cichorium inthybus 138 Vicia mollis 

57 Citrulus vulgaris 139 Vicia monantha 

58 Coeniculum  vulgare 140 Vicia multijuga 

59 Corchorus olitorius 141 Vicia narbonensis 

60 Coriandrum sativum 142 Vicia narbonensis var. affinis 

61 Cucurbita pepo 143 Vicia narbonensis var. 

jordanica 

62 Cucumis melo 144 Vicia narbonensis var. 

narbonensis 

63 Cucumis melo chitonaud 145 Vicia narbonensis var. 

salmonea 
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 االسم العلمي م االسم العلمي م

64 Cucumis melo flexuosus 146 Vicia noeana 

65 Cucumis sativus 147 Vicia palaestina 

66 Cucurbita maxima 148 Vicia pannonica subsp. 

pannonica 

67 Cucurbita moschata 149 Vicia peregrina 

68 Cumin cyminum 150 Vicia psedociera 

69 Dacus carota 151 Vicia qatmensis 

70 Festuca festoriua 152 Vicia sativa 

71 Foeniculum vulgaris 153 Vicia sativa subsp. amphicarpa 

72 Glycine max 154 Vicia sativa subsp. macrocarpa 

73 Gossypium horistrum 155 Vicia sativa subsp. nigra 

74 Helianthus annus 156 Vicia sericocarpa 

75 Hibiscus esculentus 157 Vicia tetrasperma 

76 Hordeum vulgare hexastichon 158 Vicia tigridis 

77 Hordeum vulgare intermedium 159 Vicia villosa 

78 Hordeum vulgare irregulare 160 Vicia villosa subsp. dasycarpa 

79 Hordeum vulgare subsp. 

spontaneum 

161 Vicia villosa subsp. eriocarpa 

80 Hordeum vulgare subsp. 

vulgare 

162 Vigna ungniculata 

81 Intybus  indicum 163 Zea mays 

82 Lactuca sativa   
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 :Field Gene Banks المجمعات الوراثية. 2. 4
  سبعة مجمعات وراثية موزعة على الشكل التالي:البنك الوراثي النباتي أنشأ 
السويداء و  ريف دمشق) سرغايا(و ت في حلب )يحمول( ئمجمعات للحبوب البرية والبقوليات البرية أنش أربعة
 عين العرب( والقنيطرة ) عين النورية(. )

 ) النشابية( وحلب )حميمة(.ريف دمشق و مجمعات للنباتات الرعوية في درعا ) ازرع(  ثالثة
 49للنباتات الطبية والعطرية يضم  مجمع واحد(، و56الجدول ) لألشجار المثمرة ا  مجمع 66كما تم إنشاء 

 .ا  نوع 20وحديقة نباتات طبية وعطرية تضم ، نوعا  
 الوراثية هاومجمعاتاألشجار المثمرة  (accessions) مدخالتعدد  :(56جدول )

 المجموع عدد األصول عدد األصناف عدد المجمعات النوع
 160 39 121 5 التفاا

 33 2 31 3 اإلجاص
 108 18 90 8 الزيتون 
 21 1 20 3 الفستق
 84  84 4 التين
 52 2 50 1 الجوز
 8 3 5 2 السفرجل
 193 8 185 5 العنب
 43 1 42 6 اللوز
 5  5 2 التوت
 22  22 1 النخيل
 28  28 2 الرمان
 23 1 22 1 المشمش
 31 2 29 3 الكرز
 120 1 119 6 الدراق
 22 1 21 3 الخوخ
 4  4 1 البيكان
 1  1 1 الكيوي 
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 المجموع عدد األصول عدد األصناف عدد المجمعات النوع
 6 1 5 1 أكيدنيا
 8  8 2 الكاكي

 129 12 117 2 الحمضيات
 8  8 1 صبار
 4  4 1 أفوكادو
 6  6 1 مانجو
 6  6 1 جوافة
 1  1 - عناب

 1  1 - ثمار التنين
 1  1 - نبار أملس
 1128 92 1036 66 المجموع

 
 المعشبة الوطنية:. 3. 4

هدف حفظ النماذج المعشبية من مختلف األنواع النباتية ت ،يتضمن نسم األصول الوراثية معشبة نباتية مركزية
مع البيانات الخاصة باألنواع النباتية المحفوظة في المعشبة من حيث تصنيفها والبيئات  ،الموجودة في القطر

 إضافة  إلى استعماالتها. ،هافيوالمواطن التي تنتشر 
 ،السورية الفلورااألنواع المذكورة في تشمل تقريبا  معظم  ،عينة نباتية 6000تحتوي المعشبة النباتية على حوالي  

عينة  4000منها ، فصيلة نباتية 135و ا  جنس 750حوالي  علىوعا  نباتيا  موزعة ن 2820حيث تتضمن  
يتم العمل على تطوير ، 2000عينة حديثة جمعت منذ عام  2000باإلضافة إلى 1942مجموعة منذ عام 

 المعشبة باالعتماد على العناصر الوطنية وتزويدها باألجهزة الضرورية لتصبح:
 وتصنيف العينات النباتية غير المعروفة.وسيلة متميزة لتعريف  -1

 تنظيم تبادل النماذج المعشبية مع المراكز األخر  وفق اإلمكانية. -2

 معرفة تنوع وتوزع الغطاء النباتي للمنطقة بشكل واضح. -3

 المحفوظة في بنوك دولية:الموارد الوراثية . 4. 4
 .1989عينة من المحاصيل والخضار أودعت عام  40في سان بطرس بورغ : يوجد فيه  VIRمعهد  -1
2-  Wallsborne  مركز معتماد من نبالBioversity عيناة من  500يوجد فياه  ،لحفظ عيناات احتيااطياة

 الخضار.
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 عينة بذرية وعشبية من البقوليات البرية. 500 اجامعة ساوثمتون : يوجد فيه -3

مدخل حفظت حديثا  بسبب األزمة  5300عينات من القمح البري والمزروع، إضافة إلى إيكاردا: يوجد فيها  -4
 بما يعرف بالصندوق األسود )حفظ باألمانة(.

 :البحرية والعذبةالمياه أسماك و  الحيوانية الزراعية الوراثية واردحفظ الم. 5. 4
 بهذه وتقوم الشامي، َمعزوالية وأغنام العواس شوالعك الشامية لألبقار المنوي  السائل تجميد تقانه استخدمت
 وبعض الحيواني اإلنتاج ومديرية الحيوانية الثروة بحوث إدارة -الزراعية العلمية للبحوث العامة الهيئة المهمة
 وهناك. القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي والمركز الجامعات مثل األخر   البحثية الجهات
 .المعنية المؤسسات نبل من السالالت لهذه مستمرة مرانبة

ال يوجد حفظ للمصادر الوراثية لألسماك خارج المونع في سورية، سواء  بنوك وراثية أو ف كأما بالنسبة لألسما
كما  اكواريوم أو في أحواض مخصصة للتربية. محطات بحثية متخصصة لحفظ األنواع السمكية المحلية في

لألسماك البحرية والعذبة إلجراء عملية التفرية الصناعي لألسمك المحلية المهددة، وا عادة  أنه ال يوجد مفرخات
ولكن بجهود بعض الباحثين المهتمين،  تأهيل مخزونها في مونعها الطبيعي، عن طريق رفده باالصبعيات.

علمية سليمة منذ أواخر هناك مجموعة كبيرة من األنواع السمكية البحرية والعذبة، المصنفة والمحفوظة بطريقة 
وفي مخبر الثروة الحيوانية في مركز بحوث الالذنية،  ،، في مخبر علوم البحار بجامعة تشرينالعشرينالقرن 

ولتشكل خطوة  صغيرة في  ،لتكون مادة للباحثين وشاهدا  على تغيرات الفونا السمكية في بيئة المنطقة مستقبال  
 طريق إنشاء متحف لألسماك الحقا .

 

 البنية المؤسساتية والتشريعات:. 5

 البنية المؤسساتية: . 1. 5
للموارد الوراثية النباتية والحيوانية وللموارد الطبيعية بشكل عام على أنها  ا  مميز  ا  السورية اهتمام الحكومةأولت 

سهام واإل ،الرسمي، وند تجلى ذلك من خالل االهتمام وتحافظ عليها ،تمنح الحياة ،تملك نيمة عالية ،ثروة وطنية
 في هذا المجال:مختلف الجهات العامة من 

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي .أ
 ، وازداد االهتمامبإنشاء بساتين األمهات لألنواع الشجرية العشريناهتمت وزارة الزراعة منذ خمسينات القرن 

 .FAOبالتعاون مع  سوريةفتم إنشاء أول بنك وراثي في  ؛نفسهعينات القرن بسفي بالموارد الوراثية النباتية 
تم تفعيل و  ،بتدريب كادر فني على مستو  جيد ،واهتمت الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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 توجمع ICARDAلزراعة في المناطق الجافة لبحوث االبنك بالتعاون مع المركز الدولي العمل في هذا 
البنك على درجة هذا في  لحفظها ،ومن مختلف األنواع النباتية ،مختلف محافظات القطر نمعينات بذرية 

يضم األجهزة  ،بإحداث مخبر حديث 1996هذا البنك في عام كما تم تطوير العمل في  .(م   4-0)حرارة 
مخبر تقانات  حداثإوغرف حفظ بجو الغرفة كما تم  ،وغرف تبريد جديدة متوسطة وطويلة األمد ،كافة    الالزمة

في ظل وزارة الهامة للبحوث العلمية الزراعية  أنشأت الهيئة ،إضافة لما سبق حيوية للدراسات الوراثية والجزيئية.
 مجمعات 7تم إنشاءو  أصل وراثي. 100و ،صنف 1200تضم أكثر من  ،لألشجار المثمرة ا  مجمع 66الزراعة 
 .ومجمع للنباتات الطبية ،عويةللحبوب البرية والبقوليات والنباتات الر  وراثية 

 يةنبات ائقحدثالث باإلضافة ل ،محمية بيئية حراجية 26أنشأت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية 
 محمية رعوية .  36و ،ومنطقتي وناية ،وطنية

ال نام بدراسة وتقييم ما  ،لوزارة الزراعة ممثال   ،كما أن البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
والتي يستفاد منها  ،مدخل من مختلف أنواع الحبوب والبقوليات والخضار والمحاصيل الزيتية 6000عن  يقل

عينة  6000تحوي نباتية وأنشأ البنك الوراثي معشبة  الدراسات العليا.التحسين الوراثي و في برامج التربية و 
 نوع. 2800تمثل حوالي  ،معشبية

الدولية للموارد الوراثية  ةرة الزراعة ممثلة بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية معنية بتنفيذ المعاهدوزاد تع
 النباتية.

  وزارة اإلدارة المحلية والبيئة .ب
البيئة على مرانبة وحماية التنوع الحيوي والموارد الوراثية النباتية والحيوانية وهي اإلدارة المحلية و تعمل وزارة 

 ،سوريةإليها  تي انضمتتنسيق وتنفيذ االتفانيات الدولية ذات العالنة بحماية التنوع الحيوي والبالجهة المعنية 
 :ساهماتهاإومن أهم  ،الحيوي بارز في حفظ التنوع وبشكل وزارة وأسهمت هذه ال .اتفانيات 8ويبلغ عددها 

 وزارة التعليم العالي. الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي بالتعاون مع وزارة الزراعة و وضع 
  مع وزارة الزراعة و وزارة التعليم العالي.بالتعاون استراتيجية حماية التنوع الحيوي  ضعو 
  عداد معشبية وطنية.إ 
  من األعمال الخاصة  هذا باإلضافة إلى العديد .السويداءحصر الموارد الوراثية في منطقة اللجاة في

  .بحفظ التنوع الحيوي 
 وزارة التعليم العاليج. 

 السيماو  ،الجهات المعنية( بالتنوع الحيوي ودراسته بالتعاون مع والعلوم الزراعة اتتعنى وزارة التعليم العالي )كلي
كما  ،وتقييم األنواع وانتشارها ،بإجراء الدراسات الحقلية والنظريةوتقوم  ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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. كما أنشأت يستخدم التنوع الحيوي وموارده الوراثية في إجراء الدراسات للحصول على الماجستير والدكتوراه
على  وند تم إنشاء محمية بحرية ،يهتم بدراسة األنواع البحريةالذي  ،معهد الدراسات البحرية جامعة تشرين

 شواطئ الالذنية.
 د. الجهات غير الحكومية

صرار على حفظ الم غير هناك بعض الجهات  ،وارد الوراثيةباإلضافة للجهات الحكومية التي تعمل بجد وا 
وتعمل بمجهود خاص ودعم خاص محدود، فعلى سبيل المثال  ،لحيوي وحمايتهاحكومية الغيورة على التنوع ال

فة باإلضا ،الجمعية السورية لحماية الحياة البرية التي تعنى بالمحميات الحراجية وحماية األنواع النباتية ضمنها
 ا.   في دمشق من أهم نشاطاته يةحديقة النباتال دوكذلك جمعية حماية البيئة وتع لحماية بعض األنواع الحيوانية.

 التشريعات الخاصة بالتنوع الحيوي . 2. 5
  . التشريعات الوطنية1. 2. 5

وتمس بطريقة ما الحفاظ على  ،نوانين ومراسيم تهدف إلى حماية الحياة البريةتمثلت هذه التشريعات بإصدار 
 ومن أبرز هذه القوانين والمراسيم: ،التنوع الحيوي وعناصره

 ،ومنح تراخيص الصااااااااايد ،وتحديد مواسااااااااامه ،القاضاااااااااي بمنع الصااااااااايد: 1931لعام  1730القرار رنم  .أ
 وعقوبات المخالفين.

وذلااك عن طريق منع  ،: القاااضااااااااااااااي بحمااايااة بعض أنواع الطيور المفياادة1933لعااام  174القرار رنم  .ب
 صيدها أو تخريب أعشاشها.

 نيالمشرف الزراعي الصحي الحجر بموظفي أنا : 1960 لعام 237 رنم الزراعي الصحي الحجر نانون  .ج
 أية في واألمراض اآلفات تسرب لمنع الالزمة االحتياطات اتخاذ الحدودية المراكز في تطبيقه على

 .النقل أو العبور أو التصدير أو االستيراد خالل سواء زراعية إرسالية
 فيها توجد التي البحرية المياه حدد الذي: 25/8/1964 تارية 30 رنم المائية األحياء حماية نانون  .د

 والمصارف واألننية والجداول والبحيرات األنهارمن  الداخلية والمياه ،(البحر داخل أميال 10 مسافة)
 منتجات من تحويه وما ،المياه لتلك المشتركة الخلجانو  والمؤنتة، الدائمة والمستنقعات والبرك والسواني
 (.سفنجإ -نوانع – اشنيات – أسماك) انتصادية نيمة ذات وحيوانية نباتية

 .1965 لعام 1983رنم العذبة المياه في الصيد تنظيم نرار .ه
 .1965 لعام 460 رنم المالحة المياه في الصيد تنظيم نرار .و
 .التدهور من عليها للحفاظ النسب سجالت واعتماد ،األصيلة العربية الخيول تسجيل .ز
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 ،والراحلة والمستوطنة البرية والطيور الحيوانات صيد منع بموجبه تم الذي: 1970 لعام 50 رنم القانون  .ا
 .االنتصادية العقوبات بقانون  مشموال   انتصاديا   جرما   المخالفة واعتبار

 الحياة صيد بخصوص حاليا   المتوفر األساسي المرجع يعد: 1970 /23/7 تارية 152 رنم القانون  . 
أو التعامل  أوالمقيمة المهاجرة الطيور صيد التشريع هذا من األساسية المواد وتعالج سورية، في البرية
 .األخر   البرية الحيوانات صيد وكذلك ،معها

)الحجر الصحي، الرعاية الصحية، اللقاحات  1979لعام  87 نانون حماية الثروة الحيوانية من األمراض .ي
خراج و المختلفة، تنظيم حركة الحيوانات إدخاال    (.ا  ا 

 .الحيوانية الثروة لحماية الناظم: 2006 لعام 29 رنم القانون  .ك
 البحرية. البيئة حماية: المتضمن 2006لعام  9 رنم نانون  .ل

 .2006لعام  41نانون الضابطة الحراجية الصادر بالمرسوم التشريعي رنم   .م
دارتها الدولة حراج بحماية الخاص: 2007لعام  25نانون الحراج الصادر  بالمرسوم التشريعي رنم  .ن  وا 

 .واستثمارها
 .البيئي الحزام ضمن المروية السهلية األراضي في النخيل بزراعة الخاص: 2008 لعام 20 رنم القرار  .س
: استنادا  ألحكام المعاهدة الدولية للموارد لوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2009لعام  20رنم القانون  .ع

وجامعة دمشق ويهدف  FAOوضعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية هذا القانون بالتعاون مع 
 إلى:

 حماية وتنمية الموارد الوراثية النباتية واالستفادة منها. 

 سورية.الحدود الخارج من تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية  

 (. MTA ضمان انتسام عادل للمنافع حسب اتفانات نقل المواد ) 

 ونقل التكنولوجيا. ،وتطوير القدرات ،وحفظ وتنمية الموارد الوراثية النباتية ،وجيه المنافعت 

 مشاركة الجهات العامة والخاصة والفالحين في تنفيذ القانون وحماية الموارد الوراثية. 
 تضمن الدولة حقوق الفالحين والمزارعين المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية . 

وينتفعون بجزء  ،ارد الوراثية النباتيةيشارك الفالحون والمزارعون في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة المو  
 من المنافع لدعم جهودهم في صيانتها.

ووضع محظورات  ،تم بموجب هذا القانون وضع ضوابط صارمة لمن يريد الحصول على الموارد الوراثية النباتية
 .هاوعقوبات لحماية الموارد الوراثية النباتية في حال االستخدام الخاطئ ل
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 العضوية الزراعة تقوم سورية، في العضوية بالزراعة الخاص: 2012 لعام 12 رنم التشريعي المرسوم .ف
 الزراعة تعتمد أن ضرورة يتضمن الذي البيئة مبدأ أهمها ومن ،األساسية المبادئ من مجموعة على

على  تساعد وأن ،تحاكيها وأن ،معها تعمل وأن ،للطبيعة الحية البيئية والدورات األنظمة على العضوية
 زراعية أنظمة تصميم خالل من البيئي التوازن  لتحقيق العضوية الزراعة تسعى ولذلك استدامتها،
 .والزراعي الوراثي التنوع على والمحافظة ،مناسبة

  لسالمة األساسية القواعد إرساء إلى القانون  هذا يهدف: 2012 لعام 12 رنم البيئة حماية نانون  .ص
 التي المهام وكذلك بالوزارة، المنوطة المهام وتحديد ،البيئية التنمية وتحقيق التلوث، من وحمايتها البيئة
 بالشؤون  المتعلقة واألنظمة القوانين وأحكام أحكامه تنفيذ لمتابعة المختصة الجهات مع بالتعاون  بها تقوم
 .األهداف هذه يحقق بما البيئية

 القانون  هذا ويهدف وراثيا ، المعدلة الحية الكائنات تداول لعملية الناظم: 2012 للعام 24 رنم القانون  .ق
خراج إلدخال ضوابط بوضع والبيئة والنبات والحيوان اإلنسان لصحة آمن مستو   ضمان إلى  ونقل وا 

نتاج  تنظيمي إطار وضع فياإلسهام و  ومنتجاتها، وراثيا   المعّدلة الحّية الكائنات واستخدام وتداول وا 
 ،وراثيا   المعّدلة الحّية الكائنات على القانون  هذا يطّبق. الوراثية الهندسة مجال في والتطوير للبحث

 أو الزراعي لإلنتاج أو والتجارب لألبحاث المعّدة الدنيقة الحية والكائنات والحيوان النبات شمليو 
 في لإلطالق المعدة وراثيا   المعّدلة الحّية للكائنات الحّية غير والمنتجات االحتواء، مكان في الصناعي
 المواد إلنتاج أو ،والعالجية الدوائية لألغراض المخصصة تلك منه ويستثنى ،والزراعية البيئية النظم
 وزارتي ألنظمة والخاضعة البيطري  أو البشري  االستخدام بغرض االحتواء مكان في والصيدالنية الطبّية
 بالكائنات متعلق نشا  أي ممارسة شخص أي على القانون  يحظر. الزراعي واإلصالا والزراعة الصحة
 .المختصة الجهة أو الوزارة من مسبقة موافقة على الحصول دون  ومنتجاتها وراثيا   المعّدلة الحّية

 2012ت تارية /158القرار الحجري رنم  .ر

 
 كما صدرت بعض التشريعات الخاصة بالبادية السورية وهي:

 بالقانون  تعديله تم. البادية أراضي استثمار وتنظيم تحديد على عمل: 1970 لعام 140 رنم القانون  .أ
 تصارنواال ،الحبوب زراعة منع بشأن 1982 لعام 16 والقرار ،البادية حماية بشأن 1973 لعام 13
 .العلفية الرعوية الشجيرات زراعة على

 .البادية لحماية: 2006 للعام 62 رنم نانون  .ب
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 ،رعوية بدال  من المؤسسات القبلية التقليديةالتعاونية الجمعيات للالحكومة لعل من أبرز التشريعات إنامة  .ج
بحيث يتم عن  ،وتحديد حرم كل جمعية ،حرصا  منها على حماية وصيانة الموارد الطبيعية في البادية

 :والتي تخص التنوع الحيوي  طريق هذه الجمعيات  تحقيق األهداف التالية
في استزراع  سهامواإل ،الرعي الجائرالوصول إلى مبدأ حماية األراضي المخصصة لهذه التعاونيات من  -

وتطبيق السياسات الرعوية السليمة والمتوافقة مع حمولة المرعى  ،المراعي المتدهورة بالغراس الرعوية
 بما يضمن تنمية المراعي وديمومتها.

والعمل على تأمين نقا  مياه إضافية بحيث تصل إلى  ،دراسة احتياجات كل جمعية تعاونية من المياه -
 .مرحلة االكتفاء الذاتي

 .الحد من حالة عدم االستقرار في تربية الماشية التي يعيشها مربو األغنام في سنوات الجفاف -
 انتناء العروق المحسنة والمحافظة على نقاوتها عن طريق االنتخاب وتطبيق التلقيح الصناعي. -
 .وتأمين الكباش المحسنة ،لتربية بأنواعهاشراء حيوانات ا -
من الموسم الزراعي  منعت بموجبه الزراعات البعلية نهائيا في البادية بدءا   : 1995لعام  11القرار د. 

1995- 1996. 

 من الموسم الزراعي بار البادية المرخصة لمدة سنتين فقط بدءا  آنظم استثمار  :1995لعام  27القرار . ھ
 مرخصة.العلى اآلبار غير  ومنع الزراعة نهائيا   1996 -1995

 :الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات. 2. 2. 5
المؤتمر العام نبل من  1983عام الدولي بشاااااأن الموارد الوراثية النباتية وضاااااع التعهد  التعهد الدولي: .أ

بشأن  لنظام العالميأساسية يتبعها اأول ركيزة  ُعدّ و  ،(FAO)لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
 :التالية مالحقالالمنظمة. وند طور هذا التعهد بإصدار   لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدا
 .1989الملحق األول في عام   -
 .أيضا   1989الملحق الثاني في عام  -
 . 1991الملحق الثالث في عام  -

والتي  ،للغذاء والزراعة الهيئة الدولية للمصـــادر الوراثية النباتيةفي اجتماعات تأسااااايس  ساااااوريةشااااااركت 
الوراثية واسااااتخدامها وتبادلها  واردبدورها وفرت منتد  للنقاش بين الحكومات لمنانشااااة األمور المتعلقة بالم

 .بين الدول األعضاء مع التأكيد على حقوق الملكية للدول المانحة وتبادل المنافع
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حيااث افتتح فيااه باااب التونيع  1992تموز  5 عقااد مؤتمر نمااة األرض في  لحيوي:اتفـاقيـة التنوع ا .ب
 دوتعااا ،1993كاااانون الثااااني  29والتي دخلااات حيز التنفياااذ في  ،CBDعلى اتفاااانياااة التنوع الحيوي 

  :معاهدة متعددة األطراف لها ثالثة أهداف رئيسة
 حفظ التنوع الحيوي.  -
 الستخدام المستدام لمكوناته. ا -
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.  -

خالل مؤتمر  1996تم وضع الخطة العالمية لحفظ الموارد الوراثية عام  (CBD) وبناء  على هذه المعاهدة
ضع استراتيجيات وطنية للحفظ المعاهدة والخطة حث الدول على و  الهدف منكان  وبعبارة أخر  دولي، 
وطنية  ستراتيجيةاووضعت  ،والتزمت سورية باالتفانية والخطة العالمية ،تخدام المستدام للتنوع الحيوي واالس
 هدفا   18خطة العمل وشملت  ،كافة   لتنوع الحيوي بتعاون الجهات الوطنية المعنيةلواالستخدام المستدام  للحفظ
 هي:
دارة التنوع الحيوي األرضي -  .حفظ وا 
دارة التنوع  -  .الحيوي في المياه العذبةحفظ وا 
دارة التنوع الحيوي البحري  -  .حفظ وا 
 .وضع نظام للمحميات )انترحت لجنة عليا للمحميات( -
 .االستفادة من النباتات والحيوانات البرية ذات القيمة االنتصادية -
 .تشجيع السياحة البيئية أو"السياحة القائمة على الطبيعة" -
 .الحيوي الزراعيالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع  -
  .المحافظة على مراعي البادية السورية -
  .المحافظة على المناطق المحرجة حديثا   -
 .الحفاظ على نيمة المواد النباتية الوراثية -
 .الحفاظ على نيمة المواد الحيوانية الوراثية )هدف استراتيجي( -
 .استعراض وتوسيع وتوحيد التشريعات البيئية -
  .ستراتيجيةلوطنية واالوضع آلية لتنفيذ الخطة ا -
 .تحقيق التنمية المستدامة االنتصادية واالجتماعية -
 .دعم البحوث العلمية في مجال التنوع الحيوي  -
  .ضمان المعايير الوطنية للسالمة الحيوية -
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 .بالتنوع الحيوي  ةتعلقالمتوعية التطوير برامج  -
 .حفظ التنوع الحيوي  التعاون مع الدول العربية والمنظمات اإلنليمية والدولية بهدف -

 
الهدف منه : بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالســـــــــالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيج. 

في ضمان مستو  مالئم من الحماية في مجال أمان ونقل وتداول واستخدام الكائنات الحية  سهامهو اإل
التي يمكن أن تترتب عليها أثار ضاااااااااارة على حفظ  ،المحورة الناشااااااااائة عن التكنولوجيا اإلحيائية الحديثة

والتركيز بصاااااافة  ،مع مراعاة المخاطر على صااااااحة اإلنسااااااان أيضااااااا   ،حيوي واسااااااتدامة اسااااااتخدام التنوع ال
وند صاااااااادنت ساااااااورية  ،خاصاااااااة على النقل عبر الحدود. انبثق هذا البرتوكول عن اتفانية التنوع الحيوي 

 .2004ية في عام على بروتوكول نرطاجنة للسالمة اإلحيائ
والتقاااساااااااااااااام العااادل  ،الحصااااااااااااااول على الموارد الجينيااة وهو بروتوكول ينظم عمليااة: بروتوكول ناغوياد. 

يوفر إطارا نانونيا  للتنفيذ الفعال ألحد األهداف ، كما أنه والمنصااااااااااف للمنافع الناشاااااااااائة عن اسااااااااااتخدامها
وهو التقاساااااااام العادل والمنصااااااااف للمنافع الناشاااااااائة عن اسااااااااتخدام الموارد  ،الثالثة التفانية التنوع الحيوي 

حيز ودخل  ،في ناغويا بمقاطعة أيشااااااي باليابان 2010 تشاااااارين أول 29بروتوكول يوم الالجينية. اعتمد 
 . 2014 تشرين أول 12التنفيذ في 

منظماااة التجاااارة  تااديره ،هي اتفااااق دولي(: TRIPSة )لجوانــب المتعلقــة بــالملكيــة الفكريــاتفــاقيــة اه. 
كما (، IP) الملكية الفكرية قوانين المتعلقة بالعديد من أشااااااااااكاليحدد المعايير الدنيا لل  (WTO)العالمية

تفاق على الشااارو  التي يجب توفرها في نوانين االتنطبق على أعضااااء منظمة التجارة العالمية. يحتوي 
المتضاااااااااااااامن  ،التنوع الحيوي والموارد الوراثيةومنها ما يتعلق ب ،بحقوق الملكية الفكرية الدول فيما يتعلق

 .الخاصة بمربي النباتحفظ حقوق الملكية 
ّية التجارة . و فاق تات البريات با نات والن عالمية باألنواع المهددة باالنقراض من الحيوا (: CITESة )ال
هدف هذه االتفانّية إلى ضاااااااااااااامان أّن االتجار العالمي بعينات من الحيوانات والنباتات البرية ال يهدد ت

ة بمالحقهااا الثالثااة بين درجااات مختلفااة من الحمااايااة ألكثر من  وع من ن 30000بقاااءهااا. ُتوائم االتفااانيااّ
 .2003النباتات والحيوانات، وسورية طرف في هذه االتفانّية منذ عام 

تهدف اتفانّية بون :  1983)اتفاقّية الحفاظ على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية )اتفاقّية بون  ز.
كااامال . إلى الحفاااظ على األنواع المهاااجرة من الحيوانااات البريااة والبحريااة والطيور عبر نطاااق تجوالهااا 

وتعمل الدول األطراف في االتفانّية ساااااوّية للحفاظ على األنواع المهاجرة وموائلها عن طريق تقديم حماية 
وهي أيضا  طرف  ،2003مشددة لألنواع األكثر عرضة للخطر، وند صادنت سورية على االتفانّية عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ات ة الحفااااااظ على الطيور الماااااائياااااة المهااااااجرة)  AEWA في اتفاااااانياااااّ آساااااااااااااايوياااااة(  -اآلفرو اتفاااااانياااااّ
اتفانّية الحفاظ على الحيتان في البحر األسااااااااود وفي البحر المتوسااااااااط والمنطقة ) ACCOMBAMSو

  .(المتاخمة من المحيط األطلسي
والتخفيف من  ،تهدف هذه االتفانّية إلى مكافحة التصاااااااااّحر (UNCCD): اتفاقّية مكافحة التصــــــّحرح. 

وذلك عن طريق العمل الفّعال  ،آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشاااااديد و/أو التصاااااّحر
على المساااااااااتويات كاّفة، مدعومة بترتيبات التعاون والشاااااااااراكة الدوليين، ضااااااااامن إطار مقاربات متكاملة. 

وفت الحكومة بالتزاماتها في تقديم . أ1997ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1994ونعت سورية االتفانّية عام 
 .خّطة عمل وطنّية لمكافحة التصّحروضعت و  ،التقارير

ة ط.  ة لوغــذيــة والزراعــة لالمعــاهــدة الــدوليــّ تهاادف هااذه المعاااهاادة إلى : (2004)لموارد الوراثيــة النبــاتيــّ
شاااراكة العادلة والمنصااافة وال ،الحفاظ على الموارد النباتّية الوراثية واساااتخدامها المساااتدام لألغذية والزراعة

المنافع العائدة من اساااااتخدامها للزراعة المساااااتدامة واألمن الغذائي، وند صاااااادنت ساااااورية على  تبادلفي 
 .2003المعاهدة عام 

تقّدم هذه االتفانّية إطارا  للعمل الوطني : بشــــــان األراضــــــي الرطبة (RAMSAR) اتفاقّية رامســــــاري. 
واساااااااااتخدامها بحكمة. تغطي اتفانّية  ،على األراضاااااااااي الرطبة ومواردهاوالتعاون الدولي من أجل الحفاظ 

رامساااااار كل مناحي الحفاظ على األراضاااااي الرطبة واساااااتخدامها، وتدرك أّن األراضاااااي الرطبة نظم بيئّية 
. صااادنت سااورية عموما   ، ولرفاه المجتمعات البشااريةخاصمهّمة جّدا  للحفاظ على التنّوع الحيوي بشااكل 

، وحاااددت مونعاااا  واحااادا  بموجبهاااا ، وهو بحيرة الجّبول 1998ة ودخلااات حيز التنفياااذ عاااام على االتفاااانياااّ 
 .هكتار 10000المالحة نرب حلب والتي تغطي 

تؤمن هذه االتفانّية األسااااااااااااااااس للعمل العالمي  :اتفاقّية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغّير المناخ. ك
وونعت  ،1996ة والقادمة. انضاااااااااااامت سااااااااااااورية إلى االتفانّية عام لحماية النظام المناخي لألجيال الحاليّ 

 سورية بمساعدةوند أصدرت . 2006الصلة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد ذلك عام  ابروتوكول كيوتو ذ
 .، بالغها الوطني األولّ اإلنمائيمرفق البيئة العالمي، وبرنامج األمم المتحدة 

مهّمته األساااسااية هي تحديد التراث الثقافي والطبيعي للعالم والمحافظة :  (1972)اتفاق التراث العالمي ل.
عليه، وذلك بوضاااااع نائمة بالموانع التي تجعل نيمتها االساااااتثنائّية من الضاااااروري الحفاظ عليها للبشااااارّية 

موانع  5، وتضااااااام نائمة التراث العالمي 1975وضااااااامان حمايتها. ُألحقت ساااااااورية باالتفاق عام  ،جمعاء
، وحلب القديمة 1980، وتدمر 1980، وبصااااار  القديمة 1979في ساااااورية )هي دمشاااااق القديمة ثقافّية 
 .(، لكنها ال تضم موانع طبيعّية2006، ونلعة الحصن ونلعة صالا الدين 1986
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بصفتها طرفا  في اتفانّية التنّوع الحيوي بإعداد إستراتيجية وخطة عمل وطنّية للتنّوع نامت الحكومة السورية 
 ،لحفاظ على الموارد الحيوّية، وااالعتبارات لتقليل التهديدات البيئّية في مشاريع التنميةكل تغطي  الحيوي،

حماية و  ،في غابات محددة كافة   من األهداف المهّمة حماية الموانع الطبيعّية، و واستخدامها بصورة مستدامة
األرض المحمّية في هذه الخطة س المستخدم لقياس التقّدم المؤشر الرئيتم اعتماد النظم البيئّية الطبيعّية األخر . 

ئة من مساحة اإلى عشرة بالم 2002ئة عام ابالم 1.28الهدف زيادة نسبة األراضي المحمّية من  وكانالكلّية، 
تبذل الحكومة السورّية جهودا  من أجل توسيع منظومة المناطق المحمّية، ونامت بتعيين عدد ، و األرض الكلّية

البيئة لبناء القدرات و  اإلدارة المحليةمن المناطق المحمية الجديدة. ويقدم مرفق البيئة العالمي الدعم لوزارة آخر 
ومن الجدير بالذكر أن هذه االستراتيجية وخطة العمل تتطلب التحديث والتطوير نتيجة  .إلدارة المناطق المحمّية

 المتغيرات والظروف االستثنائية التي مرت بها سورية.

 

 االستخدام المستدام وتقاسم المنافع:. 6

 . االستخدام المستدام:1. 6
 علىمكوناته  انخفاض إلى يؤدي ال وبمعدل بطريقة الحيوي  التنوع استخدام أنه على المستدام االستخداميعرف 

وبهذه الطريقة  ،والمستقبل الحاضر أجيال وتطلعات احتياجات تلبيةل ندرته على يحافظ مما الطويل، المد 
 .الحيوي  التنوع ويعزز مكونات يحسن أن مالئمة ظروف وتحت لالستخدام يمكن 

واساااتمراره في الحياة،  ئهمنذ أالف السااانين ومع نشاااوء الموارد الوراثية اكتشاااف اإلنساااان أهميتها ودورها في بقا 
فأهتم بأصااناف  ،وتأمين حاجاته من الغذاء اإلنسااانانتصاااديا  في تحسااين مسااتو  معيشااة  أسااهمتولفترة نريبة 

وبعض  ،والزيتون والتين كالعنبر المثمرة وبعض أنواع األشااااجا ،القمح المحلي والشااااعير والخضااااار والبقوليات
 ، إضااااااااافة للحيوانات والطيور واألسااااااااماك. أنواع النباتات الطبية الرئيسااااااااية ذات األهمية الغذائية واالنتصااااااااادية

وتساااهم في نيمة الناتج  ،% من المسااااحة المزروعة80-75تشاااكل نسااابة فاألصاااناف المحلية ألشاااجار الفاكهة 
والتي التقل أهمية  ،ام األنواع المرافقة والمكملة لمتطلبات الحياةهسومي باإلضافة إلاإلجمالي النباتي للدخل الق

بعض و  الكمأة، السااااااايماو  ،وأنواع الفطور ،النباتات الطبية البريةو عن األنواع األولى مثل: المحاصااااااايل الزيتية، 
في سااااااااااااااد جزء كبير من وانية المحلية يكما تسااااااااااااااهم العروق الحبعض انواع الخضااااااااااااااار..إلة. و أنواع الفاكهة، 

% من حاجة سااكان سااورية من 50توفر أغنام العواس المحلية ما يزيد عن إذ  ،االحتياجات الغذائية األساااسااية
 % من حاجتهم من الحليب ومشتقاته. 37اللحم و 
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تشير المراجع العلمية والوثائق والمعطيات التاريخية إلى أن سورية هي الموطن األصلي والمركز الرئيسي 
فقد عرفت زراعة العنب في المنطقة منذ أكثر  ؛المزروعة والبريةاطق انتشار عدد كبير من األنواع النباتية لمن
حيث توطنت مناطق  ،ومنها انتشرت باتجاه الغرب ،لشجرة الزيتون  صليسنة، كما أنها الموطن األ 5000من 
 با. و أور  يجنوب
االساتخدام المساتدام من األهداف الرئيساية للمعاهدات واالتفانيات الدولية، وفي ساورية يتم الساعي لتحقيق  ديع

وتعد النقا  التالية عوامل مساااااااعدة على االسااااااتخدام المسااااااتدام للموارد  ،االسااااااتخدام المسااااااتدام للموارد الوراثية
  الوراثية:
تنفيذ تجارب دراسااااااة األصااااااناف المحلية وتوصاااااايفها  االهتمام بالبحوث التي تعنى بالتنوع الحيوي: يتم .أ

لبحث العلمي تخدم البيئة لعناصاااااااااااااار التنوع الحيوي مادة  وتعد ،األنواع وداخلهابين باين لكشااااااااااااااف الت
 .والصناعة والزراعة والتهجين والطب والصيدلة وغيرها

الماجستير والدكتوراه على توظيف واستخدام الموارد الوراثية بشكل واسع في الدراسات العليا لشهادتي  .ب
 .ثمستو  الجامعات ومراكز البحو 

إدخال واستثمار الموارد الوراثية المحلية في برامج تربية النبات: يتم استخدام القمح والشعير والبقوليات  .ج
 وتوصااااااااال الباحثون في هيئة البحوث الزراعية ،واألشاااااااااجار المثمرة والخضاااااااااار في برامج تربية النبات

اساااتنبا  خمساااة أصاااناف من الشاااعير والقمح باالنتخاب الفردي وبالتهجين من األصاااناف إلى العلمية 
الزراعية برامج واسعة الستخدام األصناف المحلية من العلمية كما لد  هيئة البحوث  ،المحلية القديمة

كذلك توجد برامج مماثلة لتطوير أصااااناف جديدة من األشااااجار  ،الخضااااار في تطوير أصااااناف جديدة
 السيما المشمش والجوز والزيتون وغيرها.و  ،ة باالعتماد على األصول المحليةالمثمر 

تلبية متطلبات السوق من بعض المنتجات التجارية والمواد األولية المعتمدة على الموارد الوراثية  دتع .د
 (مثل القمح)فعلى الرغم من انتشار األصناف الحديثة من الحبوب  ،في تحديد االستخدام مهما   عامال  

ن سوق بعض أنواع فإ ،وبعض أنواع الخضار ذات االنتاجية العالية( مثل التفاا)واألشجار المثمرة 
إنتاج في تستخدم إذ  ،الموارد الوراثية المحلية مازال مزدهرا  لوجود رغبة لمواصفاتها الذونية الجيدة
انتاج البرغل والفريكة  بعض المواد الغذائية التي ال يمكن أن تنجح باستخدام األصناف الحديثة مثل

 والزبيب والدبس والخل.
المعرفة المحلية والثقافة والعادات المتوارثة عن األجداد ومنذ مئات السنين في استمرارية االستخدام  تسهم .ه

جودة وأهمية هذه الموارد وما ندمته من نيم غذائية  إلظهار ،واالستفادة الدائمة من الموارد الوراثية
 ة.للمجتمعات المحلي
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 ؛للصناعات التقليدية المرتبطة بالبيئة والثقافة المحلية عالنة وثيقة بالتنوع الحيوي وانتشار الموارد الوراثية .و
وتؤدي لتدهور هذه  ،تؤثر سلبا  ند إال أنها  ،في الحفاظ واالستخدام المستدام للموارد الوراثيةفهي تسهم 

 .(57 الجدول) ما يتم استهالكهوعدم إعادة تأهيل  ،بسبب االستخدام الجائر ،الموارد
اإلنسان لخلق حالة من التوازن بين متطلبات  األهميةغاية في  االتوعية كونهأهمية أتي تومن هنا  
مكانيات تطاناو   .البيئة وا 
 التقليدية الصناعات في لمستداماالستخدام غير اب األكثر تأثرالنباتات المحلية الوضع الراهن ل (:57جدول )

 الحالة الراهنة الجزء المستخدم الصناعة التي يدخل بها النباتيالنوع 
 متدهور نسبيا   األغصان -األوراق  اكاليل الورد –السالل  الريحان )اآلس (
 متدهور األوراق صناعات غذائية -عطاره  الزعتر بنوعيه

 مهدد  خشب منحوتات خشبية القطلب
 مهدد  األغصان ،األوراق طب عربي الزوفا

 - النبات بكامله صناعات فنية –ونيد  السنديان
 انخفاض المساحات المزروعة  األوراق تربية دودة القز التوت

 مهدد  األوراق صناعات غذائية غارال
صناعات التقطير  الورد

 والصناعات الغذائية
 انخفاض المساحات المزروعة  البتالت

 
برامج إعادة تأهيل ونشااااااااار بعض األصاااااااااناف المحلية  االساااااااااتخدام المباشااااااااار للموارد الوراثية في تنفيذ .ز

وهي أهم طرق  ،للخضاااااار والحبوب بهدف دراساااااتها وزراعتها بشاااااكل موساااااع لد  الفالحين والمزارعين
 االنتشااااارووسااااائل اسااااتخدام الموارد الوراثية، ونبل األزمة تم التوصاااال لنتائج جيدة تساااااعد على إعادة 

 البطية والقمح والشعير.لبعض المحاصيل مثل البندورة والكوسا و 

اسااااااااااااااتخااادام الموارد الوراثياااة لألشااااااااااااااجاااار المثمرة في إنتااااج الغراس الجيااادة وتوزيعهاااا على الفالحين   .ا
تحتوي ( 58جدول ) ا  دونم 52968زراعيا  بمساااااااحة   مركزا   71 سااااااوريةحيث ينتشاااااار في  ،والمزارعين

وأصاناف وأصاول مدخلة ومساتوردة متأنلمة مع البيئة  ،أصاول وأصاناف وساالالت محلية منتخبةعلى 
والتحسااااااااااااااين الوراثي  االنتخابوعمليات  ،الطبيعي االنتخابالوراثية هي نتاج  واردالسااااااااااااااورية وهذه الم

وهي  ا ،صنف 258و ا  نوع 28وذلك لاااااااااااااا ،ومراكز بحوث عالمية ،لبحوث العلمية الزراعيةل العامة لهيئةل
مراض لألكلس و نساااااابة ال وارتفاعة من جفاف يحملة لإلجهادات البيئومتجيدة ذات مواصاااااافات إنتاجية 

 .حشراتالو 
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 المثمرة عدد المراكز الزراعية المنتجة للغراس(: 58جدول)

 عدد المراكز الزراعية المنطقة/المحافظة عدد المراكز الزراعية المنطقة/المحافظة

 1 الغاب 7 ريف دمشق

 4 إدلب 3 درعا

 7 حلب 3 السويداء

 4 طرطوس 5 القنيطرة

 11 الالذقية 9 حمص

 5 ديرالزور 7 حماه

 2 الرقة 3 الحسكة

 
تأهيل المراعي في البادية السااااااورية: نظرا  ألهمية الموارد الوراثية في اسااااااتخدام الموارد الوراثية الرعوية  . 

مليون  15سااااانويا  نتج ت ا  رعوي مشاااااتال   13تم انشااااااء  ،وبهدف اساااااتخدامها بالطريقة المساااااتدامة ،الرعوية
نتاج بذارها )وصاااااال ا  و  ،إلكثار النباتات الرعوية ،ه 3100بمساااااااحة  ا  مركز  14باإلضااااااافة إلى  ،غرسااااااة

ونشااااااار زراعة األنواع الرعوية لحفظها واالساااااااتفادة  (،كغ 252500إلى  2010-2009نتاج البذار عام إ
 و عفصوال صاانوبروال ساارووال زيتون ال منها. تم االسااتفادة من الموارد الوراثية لبعض األنواع النباتية مثل

 وذلك  ،رغلالرمان و وال مثمرالنخيل وال حلبيالفسااااتق وال نخيلوال كيناوال طرفاءان والساااايساااابوال الديشااااياالغ
يجاد فرص عمل ألهالي المناطق.  4بانشاء   واحات على الطرق الدولية إلضفاء منظر جمالي وا 

 . اقتسام المنافع:2. 6
والمرافقة  ،ن و ن المحليو ن والمزارعو تلك التي يملكها الفالح السيماو  ،الكبيرة للموارد الوراثية النباتيةنظرا  لألهمية 

كان البد من حفظ حقوق هؤالء الفالحين والمزارعين أصحاب الحق في هذه  ،للمعرفة المحلية الخاصة بها
الف السنين وفي ظروف وطوروها بالعمل الفطري وآل ،هموا بشكل فعال في الحفاظ عليهاأسوالذين  ،الموارد
حفظ حقوق مالكي هذه الموارد بحصولهم على من لذا كان البد  ،لم تكن جيدة في أغلب األحيان مناخية بيئية

 بعض المنافع الناشئة عن استخدامها بشكل عادل.  
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لية والدولية تضاااااااااااااامن ذلك وبطرق إال أن القوانين والتشااااااااااااااريعات المح ،نوللحقيقة لم يتم تفعيل ذلك حتى اآل
تشااااريعي المرسااااوم البفالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتي صااااادنت عليها سااااورية  ؛مختلفة
روا األصااااناف المحلية من الحبوب الحفاظ على حقوق المزارعين الذين طوّ  نصاااات على ،2003لعام  46رنم 

لعام  20القانون رقم وكذلك  ،وحافظوا عليها عبر مئات السااااااااانين ،والبقوليات والخضاااااااااار واألشاااااااااجار المثمرة
 ىحدت إالذي نصــحماية وتداول واساااتخدام الموارد الوراثية و وسااامي نانون حفظ  ،ساااوريةالصاااادر في  2009

 :على مواده التي تخص حقوق الفالحين والمزارعين
  الوراثية النباتية.تضمن الدولة حقوق الفالحين والمزارعين المتعلقة بالموارد 

 وينتفعون  ،يشارك الفالحون والمزارعون في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية النباتية
 بجزء من المنافع لدعم جهودهم في صيانتها.

 حقوق  :عنوان تحت الخامس الفصاال في 2007 لعام التشريعي بالمرسوم الصادر الحراج قانون  تضاامن كما
 :منه 12 المادة في الدولة حراج من االنتفاع

 حااجااتهم بقادر وذلاك ،للقرياة المجااورة الحراج من االنتفااع حقوق  الادولاة حراج داخال المقيمين "لألشااااااااااااااخااص
 :  اآلتي وفق القانون  هذا في المبينة واألصول الحدود وضمن ،الشخصية

 . المحافظة في التنظيمية الوحدة أعمال عن الناتجة التقليم ونواتج اليابسة األحطاب من االنتفاع .أ
 .المساكن إلصالا أو الزراعية األدوات لصنع الالزمة األخشاب من االنتفاع .ب
 .واإلبلَمعز ال باستثناء المواشي رعي .ج
 ."الحراجية الموانع ضمن النحل خاليا بوضع االنتفاع .د

 التنوع الحيوي واألمن الغذائي:. 7

 . مفهوم األمن الغذائي:1. 7

نظرا  لتأثرها بالعديد من العوامل  ،الغذائي الوطني والمنزلي من األهداف المعقدة والصاااااااعبةتعد مساااااااائل األمن 
والبنى التحتية. من المؤكد أن الطلب  ،واألساااااعار، والتجارة ،مثل التقنيات، واإلمكانيات البشااااارية، والساااااياساااااات

والقدرة على تلبيته ليسااااااااات على الرغم من أن الطلب و على الغذاء ساااااااااوف يزداد بزيادة عدد الساااااااااكان والدخل، 
 ،متساوية في كل المجتمعات. فإن اإلنتاج الزراعي الكلي على مستو  العالم كاف إلطعام سكان العالم الحالي

 تلبية متطلبات التطوير والصيانة. على كما أن التقنيات واالتفانيات البيئية متعددة األطراف موجودة للمساعدة 
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ي عندما يتوفر لكل الناس وفي كل األونات اإلمكانية الفيزيائية واالنتصااااااااااااااادية يمكن القول بتوفر األمن الغذائ
 ةالذي يلبي احتياجاتهم وتفضااااايالتهم الغذائية الالزم ،للحصاااااول على كمية كافية من الغذاء الصاااااحي والساااااليم

د توفر الغذاء أمة آمنة غذائيا  عن ةأي دتعوبالتالي (. 1996لتحقيق حياة صحية ونشيطة )نمة الغذاء العالمي، 
الساااااليم بكمية كافية ومساااااتقرة بما يضااااامن تلبية االحتياجات األسااااااساااااية وطلب الساااااوق، لكن هذا اليمنع ونوع 

 دأوالميزان التجاري السااااااالبي كنتيجة لالعتماد على اساااااااتيراد الغذاء. كما يع ،المجاعات في المناطق الهامشاااااااية
لتلبية  عليها الحصاااول أو ،إنتاج كمية كافية من الغذاء عندما تتمكن األسااارة من ا  األمن الغذائي األساااري محقق

 . كافة   فرادهاألالمتطلبات الغذائية 

 
مكانية الحصااول عليه، هي: أبعاد أربعة ألمن الغذائي ل يواجه كل من واالسااتقرار. واالسااتخدام، توفر الغذاء، وا 

 بعض المحددات كمايلي:هذه األبعاد 

يشاااااااااااااير هذا المصاااااااااااااطلح إلى وجود كميات كافية من الغذاء بنوعية مالئمة، مقدمة من توفر الغذاء:  .أ
ويواجه تحقيق خالل اإلنتاج أو المدخالت المحلية، أو من المساااااعدات الغذائية واالسااااتيراد الصااااافي. 

 يات منها:دهذا البعد عدة تح
  اإلنتاجية باالساااااتخدام  مد  جدو  اساااااتدامةحول مشااااااكل ندرة المياه والونود األحفوري تفرض أسااااائلة

 الكبير لمستلزمات اإلنتاج الخارجية.
 .تنانص عدد سكان األرياف، مما يفرض أسئلة على مد  توفر الغذاء 
يشاااااير هذا البعد من األمن الغذائي إلى وصاااااول األفراد إلى مصاااااادر إمكانية الحصـــول على الغذاء:  .ب

نتجين الصااغار وأرباب األساار الفقراء من وتنوع من األغذية المالئمة لوجبة صااحية. إن عدم تمكن الم
 إمكانية الحصول على الغذاء المالئم مايزال تحديا  تفرضه الحقائق التالية:

  إن األمن الغذائي الوطني اليؤدي بالضاااااااااااارورة إلى التوزيع العادل للغذاء أو أرصاااااااااااادة اإلنتاج الغذائي
 سواق المهمشة.على الذين يعيشون حياة فقر في المناطق البعيدة أو مناطق األ

 .عدم تمكن الفقراء من تحمل نفقات مدخالت اإلنتاج عند توفرها 
 حيث أن المنافع البيئية من الفضااااااء الريفي ند  ،اليمكن أن تساااااتمر الزراعة بالتطور بمعزل عن البيئة

بأنها ضااااااارورية للنظام البيئي الحيوي العالمي )التنوع الحيوي، دورة  ،أصااااااابحت معروفة بشاااااااكل متزايد
 السياحة.بهدف تستخدم بشكل متزايد التي كالمناظر الطبيعة الريفية  ،ربون..(الك

تأمين وجبة في يشااير هذا المصااطلح إلى الوسااائل واألساااليب التي يسااهم بها الغذاء : اسـتخدام الغذاء .ج
 ،مناساااااابة وماء نظيف، والرعاية الصااااااحية والنظافة، وبالتالي تأمين حالة من الوضااااااع الغذائي المالئم
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الذي يؤمن كل المتطلبات الفيزيولوجية، وهذا ينبه إلى مساااااااألة تأثير مساااااااتلزمات اإلنتاج غير الغذائية 
نمط في تحول  وما رافقه من ،التمدن السااااااريعاألمن الغذائي. ومن التحديات األساااااااسااااااية هنا نجد  في

، بشكل أكبر والسكرالدهون و  المنتجات الحيوانيةباتجاه االعتماد على الغذاء من المحاصيل الرئيسية 
العالمية العابرة للحدود وزيادة فرصاااة ، ومن التحديات أيضاااا  األمراض وما يرافقها من هواجس صاااحية

. إن التنوع ضااااااامن المزرعة واألنظمة الزراعية يحسااااااان من تغذية صاااااااغار المالكين نتيجة الغذاءتلوث 
 عادن والفيتامينات.وبالتالي التباين والتنوع في الم ،تنوع األغذية التي يتناولونها

 يعبر المصطلح عن االستقرار في األبعاد الثالث السابقة. : االستقرار .د

 
 . العالقة بين التنوع الحيوي واألمن الغذائي:2. 7

ن ذلك ترافق مع االسااااااتخدام المفر  لمسااااااتلزمات فإالرغم من الزيادة التي حققتها الزراعة في إنتاج الغذاء على 
لى فقدان جزء كبير من التنوع الحيوي  ،والموارد الطبيعيةاإلنتاج غير المتجددة  ال و وتدهور األنظمة البيئية  ،وا 

إن األمن الغذائي الوطني والمنزلي تناول مسااألة االسااتغالل ساايما بالنساابة للخدمات التي تقدمها هذه األنظمة. 
رع المنزلية. لذلك البد من وما ينجم عنه من تدمير صاااااااااميم مساااااااااتقبل مشااااااااااريع المزا ،الجائر للموارد الطبيعية

من األمن الغاذائي الوطني والمنزلي واإلدارة  األخاذ بااالعتباار األمن الغاذائي المسااااااااااااااتادام الاذي يضاااااااااااااامن كال  
تقدم العقود األخيرة دليال  واضااااااااااااااحا  على تنانص العائد من الحبوب بالرغم من  المسااااااااااااااتدامة للموارد الطبيعية.

، مما يقلل الثقة بأن هذه التقنيات من مساااااااااتلزمات اإلنتاج ة  كيميائيالت ألسااااااااامدة والمبيدااساااااااااتخدام االزيادة في 
يتنانص الناتج الكلي العالمي من  إذ ،توفير األمن الغذائي األساااااااري والوطني في العقود القادمةفي ساااااااتساااااااهم 
لى كما أدت الزراعات التكثيفية المعتمدة ع وبشاااااااااكل رئيساااااااااي بين الدول المنتجة والمصااااااااادرة الكبر . ،الحبوب

االساااااااااااتخدام الكبير لمساااااااااااتلزمات اإلنتاج والنقل لمساااااااااااافات طويلة، لزيادة تحمل المساااااااااااتهلك ألساااااااااااعار المواد 
محدود الكربوهيدراتية والزيوت النباتية المكررة، األمر الذي أد  لتبساااااااااايط الوجبات عموما  واالعتماد على عدد 

هذا االعتماد على عدد محدود من الحاصااااااااااااااالت الزراعية يؤدي للتعرية الوراثية و  من األغذية الغنية بالطانة،
مما يؤدي  ،عندما يكون الصااانف حسااااساااا  لمرض نباتي جديد والسااايما ،الواساااع االنتشااااروزيادة األمراض ذات 

في دول أن التعرياة الوراثياة ناد حادثات بشااااااااااااااكال أكبر  104لتهادياد األمن الغاذائي. بينات نتاائج تحليال تقاارير 
 .فاكهة والجوزيات وبقوليات الطعامثم محاصيل الخضار وأنواع ال ،محاصيل الحبوب

اآلفات واألمراض، كما أن االعتماد على الموارد الوراثية المحلية على تحمل يساااااااااااااااعد التنوع الحيوي الزراعي 
إن إدارة التنوع تقرة. تأسااااايس أنظمة زراعية وبيئية مساااااعلى المتحملة لإلجهادات اإلحيائية والالإحيائية يسااااااعد 

واالعتماد على األصااااناف المحلية والمتأنلمة  ،الحيوي في المكان )الزراعة المختلطة( والزمان )الدورة الزراعية(
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والمنافع البيئية )على سااااااااااابيل ويقلل من االعتماد على مساااااااااااتلزمات اإلنتاج الكيميائية  ،يزيد من فرص اإلنتاج
 لتكثيف استدامة اإلنتاج. مما يؤدي  ،العناصر الغذائية( المثال: االفتراس، التلقيح، تدوير

يعتمد إنتاج الغذاء بشاااااااااااكل كبير على التنوع الحيوي والخدمات التي تقدمها األنظمة البيئية، فمن غير الممكن 
اآلالف من أصااااااااااناف المحاصاااااااااايل المختلفة والعروق الحيوانية دون وجود حوض مورثي غني  هناكأن يكون 

 ا  التنوع الوراثي للمحاصاااايل والثروة الحيوانية، بما في ذلك أناربها البرية مصاااادر  دألنواع هذه األصااااناف. كما يع
لمواجهة التغيرات  ا  وضااااااروري ،للتحسااااااين الوراثي المسااااااتمر ألصااااااناف المحاصاااااايل والعروق الحيوانية ا  أساااااااسااااااي

 هناك. لالساااااتهالك جمعت أو زرعت التي النباتات من نوع 7000 حوالي هناك البشااااارية تارية المساااااتمرة. في
 خمسااااااة وتوفر البشااااااري، الغذاء من الالزمة الطانة احتياجات من% 95 توفيرفي  تسااااااهم محصااااااوال   30 حاليا  

 من العالم سااكان احتياجات من% 60  (البيضاااء الذرة الدخن، الصاافراء، الذرة القمح، األرز،) حبية محاصاايل
 .كغذاء الطانة

وبالتالي األمن  ،أساسية لتحقيق التأنلم مع التغيرات دإن التنوع الحيوي وخدمات األنظمة البيئية المتعلقة بها تع
 النباتات ثلثي تأبيرفي  تسااااااااااااااهم التي والثديات والطيور الحشاااااااااااااارات من نوع 100000 الغذائي للجميع. يوجد

 الحيوي  التنوع صااااااااااايانة دعم للمحاصااااااااااايل. إن العالمي اإلنتاج عن مساااااااااااؤولة وهي ،الطعام في المساااااااااااتخدمة
 لتمكين ضاارورية لها المرافقة التقليدية اإلدارة وممارسااات المحلية المعرفة ذلك في بما له، المسااتدام واالسااتخدام
 .المستقبل متطلبات وتلبية والتطور االستمرار من الزراعية األنظمة

العمل على التوساااع في  ، مما يتطلب%2.5 حوالييصااال إلى  ،ساااكاني عال نسااابيا  بمعدل نمو تتميز ساااورية  
يل في االفقيا  أو أاإلنتاج عموديا  أو  تجاهين معا . ومن الجدير بالذكر وجود تنوع كبير في أنواع المحاصاااااااااااااا

وذلك نتيجة تنوع بيئاتها مما  ،(59الجدول والفاكهة والخضااااار المزروعة في مختلف المواساااام صاااايفا  وشااااتاء  )
 ،عامال  محددا   دالسااااااااااااايما نلة المياه تعو  ،إال أن محدودية الموارد الطبيعية ،جعلها تتميز بقدر جيد من المرونة

ومتأنلمة مع الظروف  ،الجفافوالساااااااااايما  ،وتفرض توجيه العمل نحو اسااااااااااتنبا  أصااااااااااناف متحملة لإلجهادات
وتم تطوير العديد  ،المحلية. وند أفادت سورية من الموارد الوراثية المحلية والمدخلة في برامج التحسين الوراثي

 من األصناف الجديدة للقمح والشعير والذرة والقطن...إلة.
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نتاجها )المزروعة  مساحة بعض المحاصيل (:59جدول )  واإلصالا الزراعيحسب إحصائية وزارة الزراعة وا 
 (2014لعام 

 غلة كغ/هـال طن 1000نتاج/اإل  هـ 1000مساحة/ال النوع النباتي
 2610 1582 606 نمح مروي 
 649 442 682 نمح بعلي
 492 600 1220 شعير
 2234 162 73 نطن
 40666 65 1.6 شوندر
 562 392 697 زيتون 
 25772 1134 44 حمضيات
 7509 398 53 تفاا
 483 29 60 حلبيفستق 
 486 35 72 لوز
 13711 112 8 خيار
 28551 261 9 بندورة
 18060 539 30 بطاطا

بتحقيق األمن الغذائي في ساااااااااااااورية وتختلف أهمية هذه والدواجن كما تساااااااااااااهم األنواع الحيوانية من الماشاااااااااااااية 
 (.60الجدول ) الحيوانات ومنتجاتها بحسب النوع

 في األحوال العادية حسب المنتجات )%( والدواجن األهمية النسبية لألنواع الحيوانية (:60جدول )

 جلود صوف بيض لحوم ألبان النوع

 35 - - 13.1 57.43 أبقار

 5 - - 0.76 0.05 جاموس

 45 100 - 41.57 37.91 أغنام

 10 - - 2.31 4.61 َمعز

 5 - - 0.69 - جمال )إبل(
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 جلود صوف بيض لحوم ألبان النوع

 - دواجن

37.64 

98.9 - - 
 - - 0.1 - دجاج رومي

 - - 0.5 - بط
 - - 0.5 - أوز
    3.93 - أسماك
 100 100 100 100 100 المجموع

 

 :والدولي التعاون اإلقليمي. 8

أثمر االهتمام الرسمي المتمثل بالجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بالتنوع الحيوي والموارد الوراثية عن تنفيذ 
 GEF, FAO, ICARDA :بالتعاون والتنسااايق مع العديد من الجهات اإلنليمية والدوليةعدد من المشااااريع 

IPGRI) BIOVERSITY, GTZ, ACSAD, VIR)،  بهاااااادف الحفاااااااظ على التنوع الحيوي والموارد
 ومن هذه المشاريع نذكر:  ،وتنفيذ بنود االتفانيات الدولية المتعلقة بهذا اإلطار ،ية المحليةثالورا
 بالتعاون مع إيكاردا. 1988نفذ عام  ،األصول الوراثية للقمح المزروعجمع مشروع  .أ
 :IPGRIبالتعاون مع  جمع األصول الوراثية للخضارمشروعي  .ب

 .1988 -1985نفذ عام  :مشروع األولال -
 .1996-1994نفذ عام  :المشروع الثاني -
 .برمنغهامبالتعاون مع إيكاردا وجامعة  جمع األصول الوراثية للبقوليات العلفيةمشروع  .ج
ودورات  ،والذي يضاااااااااام جوالت الجمع، تبادل الزيارات البرنامج المشــــــترك الســــــنوي مع إيكارداتنفيذ  .د

 (. 2011-1987تدريبية )

دارة المحميات )محمية األرز والشوح(مشروع  .ه   :2010 - 2004 صون التنوع الحيوي وا 
النشاااطات لتعزيز القدرات المؤسااساااتية لبعض العاملين في وزارة اإلدارة عمل المشااروع على تنفيذ عدد من 

 بهدف:   ووضع خطة إدارة للمحمية ،المحلية والبيئة ومديرية الحراج
 .دارة التنوع الحيوي  تعزيز ندرة الحكومة السورية على حماية وا 
  دارة مونع ر  ة.األهمية العالمي ائد متميز، يحتضن التنوع الحيوي ذاحماية وا 

 .بالشكل الطلوبكافة  ن المشروع لم يحقق أهدافه المرجوة إ :ويمكن القول
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هذا  ديع :في المناطق الجافة حفظ وصـــــيانة االســـــتخدام المســـــتدام للتنوع الحيوي الزراعيمشاااااااروع  .و
المشاااااااااروع من أهم المشااااااااااريع المنفذة في مجال األصاااااااااول الوراثية والتنوع الحيوي. تم تمويله من نبل 

 األردنو  سااااااااااااااوريةمرفق البيئة العالمي، شاااااااااااااااركت فيه الدول التالية:  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئة العامة  .2005ولغاية  1999بدءا  من  ،ساانوات 5ونفذ على مد   ،الساالطة الفلسااطينية ولبنانو 

 .سوريةللبحوث العلمية الزراعية هي الجهة الحكومية المنفذة للمشروع في 
 : نفذ المشروع في محافظتي الالذنية )صلنفة( والسويداء.موقع المشروع

 أهداف المشروع: 
 .تطوير المفاهيم المتعلقة بالتدهور الحيوي الزراعي 
  القدرات بهدف الحفظ واالسااااااااتخدام المسااااااااتدام للتنوع تطوير تطبيقات اسااااااااتخدام األراضااااااااي وتنمية

 لألنارب البرية والسالالت المحلية للمحاصيل المستهدفة. الحيوي الزراعي

 .تنمية القدرات الوطنية في مجال حفظ التنوع الحيوي 

 .دراسة واعتماد التشريعات الزراعية ذات العالنة بحفظ واستخدام التنوع الحيوي 

 انجازات المشروع:
 .توفير المعلومات حول انتشار ووفرة التنوع الوراثي الحيوي في المناطق المستهدفة 
 حفظ و  ،حفظ األنارب البرية لألنواع المزروعة في الموانع باالسااااااااتفادة من إجراءات حصاااااااااد المياه

دارة الراعي. ،حماية الممراتو  ،التربة  وا 

 من نبل المجتمعات الريفية. ،تأسيس مشاتل علفية تدار 

 يس بنوك وراثية حقلية لألنارب البرية لألنواع المستهدفة.تأس 

 .حفظ األصناف المحلية المستهدفة على مستو  المزارعين في الحقل 

 .توفير فرص دخل بديلة 

  البيئي. التدهورخطورة أهمية حفظ التنوع الحيوي و بزيادة الوعي الشعبي 

 مجال الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي.     يتنمية القدرات الوطنية ف 
دارة المحمياتمشااروع  .ز دارة المحميات حفظبدأ مشااروع  :حفظ التنوع الحيوي وا   التنوع الحيوي وا 

SYR/05/010 النباااتيااة والحيوانيااة الموجودة  األنواعتركز حول حمااايااة و . 2012 ولغااايااة 2005 في عااام
وتااادرياااب فرق  ،وصاااااااااااااايااااناااة موائلهااااهي جبااال عباااد العزيز والفرنلق وأبو نبيس،  ؛في ثالث محمياااات

يجاد ،وتحفيز األطراف المعنية على المشااااااااااااركة ،اتالمحمي في ين ليللساااااااااااكان المحل إضاااااااااااافي دخ وا 
ورفع الوعي ومسااااتو   ،وعمل المشااااروع على إيجاد آليات مسااااتحدثة لعمل شااااراكات محلية .اتالمحمي
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الثة مناطق تجريبية محددة مع التركيز على حماية الغطاء النباتي والتنوع نبول أهداف الحماية في ث
 هم المشروع في نقل الخبرات المتوفرة إلى محمية اللجاة.أسالحيواني. كما 

 :الجبول سبخةفي  باالنقراض المهددة الطيور أنواع مشروع حماية .ا
 :ليي امبتلخصت أهم نتائج المشروع 

  (.2011سبخة الجبول )تقرير عن حالة الصيد في 
  تدريب الصيادين المحليين وتوعيتهم بأهمية الصيد المستدام وشرو  وأخالنيات

 الصيد.
 إنجاز مخبأ لمرانبة الطيور. 
 تدريب على عملية تحجيل الطيور. 

 محمية طائر أبو منجل األصلع المهدد باالنقراض: .ط

إضاااااااااااااااافة  إلى حماية التنوع  ،العالمتهدف إلى حماية طائر أبو منجل الذي يعد من أندر الطيور في 
 أهمية حماية الحياة البرية والمحافظة على البيئة المحلية.بوتوعية المجتمع المحلي  ،الحيوي 

  :مشروع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية .ي
 المشروع : أهداف

 .تثبيت الكثبان الرملية ومنع حركة الرمال ومعالجة مصدرها 

  االنجراف الهوائي. منحماية الطبقة الخصبة للترب الزراعية 

 .حماية طرق المواصالت والسكك الحديدية من زحف الرمال 

  السكان ومنازلهم. فيالحد من تأثير العواصف الغبارية 

  البيئة المحلية مناخيا  وزراعيا . فيالحد من التأثير السلبي لحركة الرمال 

 (.61 الجدول)محافظات ة موانع في أربع عست توسع ليشملوألهمية المشروع التطبيقية فقد 
والمساحات وسنوات التأسيس مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية فيذ مشروع نأماكن ت(: 61جدول )

 المزروعة والمعالجة

سنة  اسم الموقع المحافظة
 التاسيس

مساحة الموقع 
 هـ/

 والمعالجة المساحة المزروعة
 هـ/

ريف 
 دمشق

 495 1400 2000 الناصرية
 685 700 2000 وديان الربيع
 810 1200 2002 الخانات
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سنة  اسم الموقع المحافظة
 التاسيس

مساحة الموقع 
 هـ/

 والمعالجة المساحة المزروعة
 هـ/

 150 150 2000 أبو عاصي الرنة

 دير الزور

 655 655 1987 الكسرة
 14810 52500 2000 الجويف
 200 1200 2009 هريبشة
 100 800 2009 كباجب

 960 1000 2000 الكثبان الرملية الحسكة
 18865 59605 - 9 المجموع

 
ألف هكتار  100يهدف المشروع إلى تطوير المراعي ورفع إنتاجيتها على مساحة  :مشروع التنف الرائد .ك

دارة المراعي ،إضافة  إلى حماية موارد التربة ،في بادية ريف دمشق وتطوير  ،وتحسين األغنام ،وا 
ومن  ،1988وتأمين المرافق والخدمات الضرورية لسكان البادية.  بدأ المشروع عام  ،الموارد المائية
 أهم منجزاته:
  هكتار خطو  كونتورية  4400نشر وحصاد المياه على مساحة 
 للمياه سدات نشر ترابية وحفر تجميع. 
  غنم.ال من ألف رأس 12 لا تسعتحظيرة لتسمين األغنام  12إنشاء 
  نشارتوازي حفر بئر  اء مركز صحي ومدارس ومركز سكني ومحطة ونود ومستودعات.وا 
  3ألف م 100والثانية  3ألف م 50إنشاء حفرتي تجميع مياه سعة األولى. 

إن الفالحة والرعي الجائر  :المجتمع المحلي فيالتنمية المتكاملة في البادية السورية وأثره  مشروع .ل
العشوائية والجفاف وسياسة شيوع المراعي والتحطيب ودخول اآلليات بمختلف أنواعها والطرق 

إلى تفكيك النظم والتقاليد الرعوية التي كانت تتحكم في تنقل   واالستغالل المفر  لموارد البادية أد
أد  التوازن البيئي المحلي و  فيثر أمما  ،تدمير واستنزاف موارد البادية الطبيعيةهي والنتيجة  ،القطعان
وتقلص التنوع الحيوي.  ،وانكشاف التربة وانجرافها ،األصول النباتية والحيوانيةانقراض العديد من إلى 

نامت الحكومة  ،تبقى من الموارد الطبيعية في البادية وتنميتها وللحفاظ على ما ،إليقاف هذا التدهور
شاريع ومنها مشروع تنمية البادية الذي يعد في طليعة تلك الم ،بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية

إلى تنمية وديمومة هدف حيث ي ،للنهوض بالمستو  االنتصادي واالجتماعي والثقافي لسكان البادية
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للمرأة البدوية في عملية وا عطاء دور واضح  ،وتنويع اإلنتاج ،وتطوير الثروة الحيوانية ،الموارد الرعوية
ورفع  ،الستقرار في تربية األغناممين نوع من اأوت ،ر البنى التحتية المناسبةيإضافة إلى توف ،التنمية

كبر عدد أالتشاركي الذي يعتمد على مشاركة المستو  المعيشي لسكان البادية بإتباع أسلوب النهج 
وتعميم  ،ممكن من أعضاء المجتمع المحلي بمختلف فئاته في تحديد االحتياجات الفعلية للمجتمع

دارتها لة نوعية في برامج التطوير لصالح المربين والثروة حدث نقأوالذي  ،البرامج التنموية وتنفيذها وا 
 القطر. في الحيوانية 

 مساحة المشروع ومكوناته: 

ألف أسرة تستفيد من  27هكتار في البادية تضم أكثر من  ينيمال 3يمتد المشروع على مساحة 
   :المشروععليها شتمل التي ارئيسة الخمس في مكوناته المهمة وند حقق المشروع إنجازات  ،المشروع
 تنمية المراعي. 
 تنمية الثروة الحيوانية. 
 تنمية البنى التحتية. 
 تنمية المجتمع المحلي. 
 إدارة المشروع. 

القدرات اإلقليمية في مجال الحماية واإلدارة المستدامة للحياة البرية والمحميات في  رفع مشروع .ي
  :2013-2012ما بين  FAOبدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أقليم الشرق األدنى 

وتحديث السياسات  ،هدف المشروع إلى تعزيز وتطوير الحفاظ على الحياة البرية والمناطق المحمية
نشاء ناعدة بيانات، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية.   المتعلقة بها، وا 

 
 تحليل الواقع الراهن:. 9

 كما للساااااارنة، أو للتخريب، أو للتدمير، الوراثية الموارد وتطوير بحفظ الخاصااااااة التحتية البنى بعض تعرضاااااات
 العمل أصاااااااابح التي مناطقها من والخروج عملها مراكز لترك المجال هذا في العاملة الفنية الكوادر اضااااااااطرت

 .خطرا   بها

 من العديد تعرض؛ فقد ا  كثير  األزمة خالل الوراثية والمصاااااااادر الحيوي  التنوع ومكونات البيئية النظم تضاااااااررت
 نباتات من الغابة تحت الغطاء تعرض كما وكسااااااااااااار، وحرق  نطع من التخريب عمليات نتيجة للتدهور الموانع
 ،غنيا   حيويا   تنوعاُ  بمجموعه يشاااااااااكل والذي للتدهور، وتزينية وعطرية طبية ونباتات أعشااااااااااب و ومعمرة حولية
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 األمر ،الحية الكائنات من العديد تقطنها التي الموائل من العديد تخريب على عالوة ،الوراثية للموارد ومصااااادرا  
 نطع شااوهد فقد ،للتخريب تعرضاات التي الموانع في والحيوانية النباتية األنواع بعض اختفاء الى يؤدي ند الذي
 بأعمار صااااااانوبر شاااااااجرة 15000 من بأكثر نطعها تم التي األشاااااااجار أعداد ويقدر الحراجية، لألشاااااااجار جائر
. الموانع من غيرها و البلعاس محمية و العزيز عبد جبل محمية في األطلسااااااي البطم وأشااااااجار ساااااانة 10-35
 النباتات بعض وتقلص ،بعضااااااها اندثار أو بتدهور ذلك ويتجلى ،حرج وضااااااع في الحراجية البيئية النظم دوتع
 شااااااااااابه السااااااااااانديان غابة الشاااااااااااوا، غابات اللبناني، األرز غابات: المهددة البيئية النظم من .اختفائها أو البرية
 الدردار غابة ،لزابال غابة الفراتي، الحور غابة العدساااااي، والبطم الخرنوب، غابة والبسااااايط، الباير في ي العزر 

 .السوري 

 ويمكن هنا التعرض للعناويين الثالث التالية 
 . واقع السياسة العامة إلدارة المحميات:1. 9

 نبل:لمحميات من ا تدار، حيث إدارة المحمياتب المعنية مؤســســاتال تعدديشاااير الوضاااع الراهن إلى  .أ
وزارة و ، التابعة لوزارة الزراعةالهيئة العامة لتنمية وتطوير البادية و  ،وزارة الزراعة واإلصااااااااااااااالا الزراعي

لة. من المرجح أن تزيااد إ ..المااائيااةالموارد وزارة و المااديريااة العااامااة للموانئ، و اإلدارة المحليااة والبيئااة، 
  .التنوعو  سواء من حيث العدد ،االحتياجات المستقبلية لنظام المحميات لهذه المؤسسات

دور الرقابة والتنظيم للنظام الوطني الشــامل يميز اإلطار القانوني الوطني الحالي بشااكل واضااح بين  .ب
اإلدارة جبات القانونية مؤسااااااساااااااتيا  بهدف ، ويعترف بضاااااارورة فصاااااال هذه الواودور تنفيذ إدارة المواقع

 .الناجحة
يجب أن تعمل المؤسسات ف، الطبيعة الشاملة للمحميات بيئة معقدة للغاية ال يمكن التنبؤ بهاتخلق   .ج

وأولويااات كثيرا  مااا  ا  نيمااو اتفااانيااات، و  ا  خططاارغم أن لكاال منهااا  ،والجهااات والمجتمعااات واألفراد كلهااا
تتغير مع مرور الونت. والوانع أن تحقيق هدف فعالية وكفاءة إدارة المحميات في ساااااااورية ليس تحديا  

 بل يمكن وصفه بأنه يشكل تحديا  للعمل الجماعي.  ،تقنيا  فحسب

المتاحة في إطار القانون غير كافية الساااااااااااااتيعاب احتياجات  لمحمياتتصــــــــنيف الالفئات الحالية  إن .د
سااااانة القادمة. سااااايكون من المساااااتحيل اساااااتخدام نائمة فئات الالحماية على مد  عشااااار إلى عشااااارين 

المحميات المحدودة جدا  للحفاظ على المكونات الحرجة للتنوع البيولوجي، فهناك حاجة ملحة لتطوير 
شااااامولية، والساااااماا للتنوع البيولوجي بإدراجها أو وضاااااعها في صااااالب المحميات التي تتخذ نهجا  أكثر 
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وكذلك في مجال آخر  ،نظم اإلنتاج التقليدية. وهذا صااااااااااااااحيح بشااااااااااااااكل خاص في المحميات الرعوية
 وهو المصادر الوراثية للنباتات أو التنوع الحيوي الزراعي.  ،يتطور بسرعة

 فيمما أد   ،التجارية ستثماراتاال في ضعف السورية المحميات في المالحظ استثمار المحميات .ه

 وبالتالي ،للمحميات واالنتصااادية الطبيعية لقيمضااياع فرص االسااتثمار األمثل ل إلى األحيان من كثير

 التجاري  وهو اعتماد المفهوم، الوانعية ذات البعد التطبيقي الناجح النظرة إلى أنرب نهج اعتماد يجب
 اإليرادات توليد إن .ويتم تمويل المحميات من الحكومة الساااااورية ،في إدارة المحميات الطبيعية البيئي

 فرصا   مجتمعة تخلق المحلية المجتمعات على المعتمدة واإلدارة الخاص القطاع ومشاركة بها واالحتفاظ

 يكون  أن يجب وبالتالي نومية، ثروة هي الوطنية المحميات أن إلى بالنظر المساااااااااتدامة لإلدارة مهمة

 .الوطني المستو   على وكذلك ،المونع مستو   على (الذاتي) األساسي التمويل من كفاية هناك

 الوطنية للمحميات والبادية:التشريعات . واقع 2. 9

وانع ليس هناك ساااااااااااو  نظام المحميات في ساااااااااااورية إلى حد ما، وفي الالحالي خدم اإلطار القانوني ي .أ
يتم  ،وهو ناااانون عاااام ،في ظلاااه إعالن المحميااااتيمكن ( الاااذي 25الحراج رنم ناااانون ناااانون واحاااد )

ويجري العمل حاليا  على تطوير هذا القانون بما ينساااااااجم تطبيقه بغض النظر عن الظروف المختلفة. 
 وند تضااااااااامن ويلبي متطلبات االساااااااااتدامة واالساااااااااتثمار األمثل. ،مع المفاهيم الحديثة إلدارة المحميات

 بإدارة الحراج مديرية تقوم أن ،للغابات المساتدامة االدارة :عنوان تحت منه العاشار الفصال في القانون 
 وبيئيااااااااااااااااة وانتصااادية وسااياحية اجتماعية ألغراض مسااتدامة بصااورة الغابات وأراضااي الحراجية الموارد
ااركة ناعادة وتوسيع ،القادمة واألجيال المجتمع منها يستفيد ،وروحية وثقافية ا ا اعبيةالش المشا ا  لقطاعات ا
 وفعاليات المهنية والنقابات الشعبية والمنظمات( التعاوني المشترك، الخاص، العااااااااااااااااااااااام،)  كافة الدولة

دارتها الغابات وصااايانة وتنمية حماية إلى الرامية األعمال في كافة األهلي المجتمع  مساااتدام، بشاااكل وا 
 .مراعاتهجب ي ا  اجتماعي ا  واجب للغابات المستدامة اإلدارة مجال في المرأة تمكين واعتبار

في حيث يوفر أساااااااااااااااسااااااااااااااا  جيدا  لتطوير نظام المحميات  ،بحد ذاته تقّدما   12 البيئة لقد أحرز نانون   .ب
 الميزات اإليجابية التالية: سورية من امتالكه

 ميز بوضااااااااااااااوا بين دور الرنابة والتنظيم للنظام الوطني الشااااااااااااااامل ودور تنفيذ إدارة المونع، تي
 .ويسّلم هذا القانون بأنه ينبغي فصل هذه الواجبات القانونية مؤسساتيا  بهدف الحكم الرشيد

  البيئة تحديد الشاااااااااااااارو  الالزمة إلنشاااااااااااااااء وتأساااااااااااااايس المحميات اإلدارة المحلية و يخّول وزارة
 .والمتنزهات الوطنية
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  لمكوناته وخصااااائصااااه على رصااااد هذه المحميات، كلق وفقا  البيئة اإلدارة المحلية و يوفر لوزارة
 .المستو  الوطني

 
 :التالية المالحظاتجل على هذا القانون بينما سُ 
  ة إدارة المحميااات بمختلف دور تنفيااذي في عمليااباا البيئااةاإلدارة المحليااة و إشااااااااااااااراك وزارة عاادم

 .أنواعها
  عدم وضااوا آلية إعالن المحميات بين الوزارات ذات العالنة، ولم يحدد القانون بشااكل واضااح

 .البيئةاإلدارة المحلية و دور وزارة 
وتعطى صااااااافة الضاااااااابطة  ،يتم سااااااانويا  تشاااااااكيل لجان لمنع التجاوزات والفالحات على أراضاااااااي الباديةد. 

ومصااااااااااااااادرة اآلليات والمعدات  ،تقوم هذه اللجان بتنظيم الضاااااااااااااابو  الالزمة بحق المتجاوزين العدلية،
حالتها إلى القضاااااااااااااااء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ،المسااااااااااااااتخدمة بالتجاوز إال أن اإلجراءات  ،وا 

بعد المتخذة في المحاكم تنتهي باإلفراج عن اآلليات وعدم البت بالدعاو  الخاصاااااااااة بالمحاصااااااااايل إال 
كما أن المجالس الزراعية الفرعية بالمحافظات كثيرا  ما تقوم  ،أعوام مما يشااااااجع الكثيرين على التجاوز

بعدم االلتزام بتطبيق القوانين واألنظمة النافذة الساااتثمار أراضاااي البادية بالزراعات المروية على اآلبار 
ررة حسااااب الطانة اإلروائية لآلبار من حيث نوعية المحصااااول الوارد بالخطة الزراعية والمساااااحات المق

المحددة للعقوبات والغرامات  1973لعام  /13كذلك فإن مواد القانون رنم / ،مما يزيد من المخالفات
( البادية حماية نانون ) 2006 لعام /62/ رنم بالقانون  عدلت والتي ،الناتجة عن فالحة أراضااي البادية

مما يشااجع  ،ء يفرج عن المصااادرات في معظم األحيانن القضاااأ والساايما ،أصاابحت حاليا  غير رادعة
  على تكرار التجاوزات.

 والثقافة البيئية: الجماهيرية التوعية. واقع 3. 9
للثقاااافاااة البيئياااة أهمياااة كبيرة لاااد  الجمهور في الحفااااظ على البيئاااة وصاااااااااااااايااااناااة المحمياااات الطبيعياااة 

الوعي لد  نطاعات كثيرة من المجتمع السااااااااااااااوري فيما يتعلق بأهمية  عدم كفايةتبين وديمومتها، فقد 
حفظ التنوع الحيوي في حااد ذاتااه وبوظيفااة وأهميااة المحميااات في تحقيق هااذا الهاادف. وبااالرغم من أن 

في أي مجتمع تسااتند إلى مسااتو  الثقافة والوعي، وفي المجال عملية التنمية االجتماعية واالنتصااادية 
الثقااافيااة القيم  التي يجااب أن يمتلكهااا الفرد وتشااااااااااااااماال ،همااةمخاادمااات النظم البيئيااة التوفير  البيئي يتم
  ، بالرغم من ذلكفي المستقبل استثمارهاوخيارات ومدلوالتها الصحية والسياحية واالنتصادية والجمالية 

يمكن  .المناسااااااااااابةاألولوية إلى اآلن فإن عملية الحفاظ على التنوع الحيوي ونظام المحميات ال تعطى 
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التنوع الحيوي في أوسا  العديد من المجتمعات الريفية في سورية  أن هناك وعيا  واضحا  ألهمية القول
عتماد عليها لكسااب الرزق. هذا الوعي والقيم المفروضااة على الموارد البساابب نربها من هذه الموارد وا
وفي كثير من  ،االنتصاااااادي دخلهاترتبط ارتباطا  وثيقا  بتحقيق  ،ضااااايقةغالبا  ما تأخذ شاااااكل نيم نفعية 

ليصااااال لمرحلة االساااااتنزاف، والمناطق المحمية  االعتماد على موارد التنوع الحيوي هذا  يتطوراألحيان 
 وبالتالي فإن سوء االستثمار يسهم إلى حد كبير في التدهور البيئي وتدمير مصادر التنوع الحيوي.

 

 منعكسات األزمة على التنوع الحيوي:. 10

ودخل معظمها في حيز  ،فتراجعت مكوناته وتدهورت ؛سوريةبتأثر التنوع الحيوي كغيره باألزمة التي تعصف 
سهمت بشكل أتلك البنى التحتية التي  السيما ،هبلب ونُ ب وسُ رّ وبعضها خُ  ،المجهول لعدم القدرة على تقصيها

تلك  السيماو  ،الصعب جدا  تعويضه كبير في الحفاظ على التنوع، ولألسف فإن الفقد والتدهور الحاصل من
أسلوب خاص. وفي ظل هذه الظروف الصعبة إلى الموارد الوراثية البرية وتلك التي تحتاج لحفظها ورعايتها 

 ،تلك التي يتم حفظها في المونع بالمحميات ومناطق الوناية،والسيما والخطرة تراجعت مكونات التنوع الحيوي 
ومع ذلك فقد عملت المؤسسات المسؤولة جهدها للحفاظ على ما  ،الوراثيةوحتى خارج المونع في المجمعات 

كما يتم تجديد المجمعات الوراثية  ،فتقوم الهيئة بحفظ عينات مكررة للمدخالت في أماكن آمنة ،يمكن حفظه
 في مناطق بعيدة عن الخطر.    

 المجمعات الوراثية:. 1. 10
 مجمعات تأثرا  هيدها، وكانت أكثر الو كن وجاغيرها بحسب أمتأثرت بعض المجمعات بصورة كبيرة أكثر من 

للحبوب والبقوليات(  2للنباتات الرعوية و 2) 4وعددها  ،المجمعات الموجودة في حلب وريف دمشق والقنيطرة
في ريف دمشق )سرغايا(   تزال بعض المجمعات األخر  البينما . وهي مجمعات يصعب الونوف على وانعها

الجدول المجمعات الوراثية لألشجار المثمرة )ويتم العمل لتجديد  السويداء )عين العرب( سليمة.و  )ازرع( ودرعا
أو في موانع  ،بعد أن أصبحت آمنة نفسها، في موانعها سورية منوالتي كانت منتشرة في مناطق مختلفة  ،(62

 أخر .
 : حالة المجمعات الوراثية لألشجار المثمرة(62جدول )

 السليم الحالة العدد النوع المكان م

 2 متأثرة 13 15 مختلف األنواع جوسية الخراب 1

 5 - 5 فستق، خوخ، اجاص وتفاا 2 حماة 2
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 السليم الحالة العدد النوع المكان م

 5 - 5 ، تفاا، اجاص وخوخدراق، كرز سرغايا 3

 - متأثرة 3 وزيتون  تين ورمان ادلب 4

 - غير معروف 2 نخيل الزور دير 5

 9 - 9 مختلف األنواع السويداء 6

متأثرة ويتم  4 5 ، تفاا وزيتون دراق ،كاكي 2   الالذنية )كسب( 7
 تجديدها

1 

 - غير معروف 4 لوز 2، عنب وزيتون  حمص 8

 3 - 3 وعنب زيتون فستق،  درعا 9

 - غير معروف 1 وردة شامية حلب )يحمول( 10

 1 - 1 وردة جورية الالذنية 11

 1 - 1 وردة شامية سرغايا 12

 - غير معروفة 5 مختلفة األنواع القنيطرة 13

 1 - 1 توت طرطوس 14

 . البنك الوراثي2. 10
 ،تمثل مدخالت من مختلف أنواع المحاصيل الحقلية، 13500وصل عدد العينات البذرية في البنك الوراثي حوالي  

وعلى ، 3م100حجمها بطريقة علمية في غرفة تبريد حفظت  ،عينات نشطة للدراسة والتقييم والتبادل دوكانت تع
أساسية محفوظة بغرف بذرية عينات كما توجد  العينات مجهولة المصير. أصبحت هذه  ،(م   4 -0درجة حرارة )

وهي مأخوذة ومكررة عن العينات  ،مدخل 6000عددها حوالي  ،(م   22-حتى  18-تبريد على درجة حرارة )
إلى مركز المكافحة الحيوية  دومامن المقر األساسي بتم نقل هذه العينات ضمن خطة ونائية  ،النشطة وممثلة لها

وتحوي هذه العينات على جميع األنواع النباتية التي يمكن أن تكون فقدت في  ، بجامعة دمشقكلية الزراعةفي 
بة للعينات المعشبية فقد تم إخراج بالنسأما  الفقد تم في العدد وليس في النوع.إلى أن  اإلشارةهنا تجدر . و دوما

 نماذج معشبية تمثل األنواع المحفوظة فيها.
 . التنوع الحيوي للحراج3. 10
ويتجلى بتدهور أو اندثار بعض  ،حرجا   دبالنسبة للنظم البيئية الحراجية فإن الوضع الراهن للتنوع الحيوي يع  

 ةومن النظم البيئية المهددة غاب النباتات البرية أو اختفائها،بعض عدد ورنعة وتقلص  ،النظم البيئية الحراجية
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البطم ، وغابة غابة الخرنوب، و ي في الباير و البسيطالعزر غابة السنديان شبه ، و الشوا ةغاب، و األرز اللبناني
 غابة الدردار السوري. ، و لزابغابة ال، و غابة الحور الفراتي، و العدسي
، حيث تعرض العديد من الموانع للتدهور خالل األزمة ا  مكونات التنوع الحيوي والمصادر الوراثية كثير  تضررت

الغطاء تحت الغابة من نباتات ورافق ذلك تدهور ، (63الجدول ) نتيجة عمليات التخريب من نطع وحرق وكسر
ه تنوعاُ حيويا  غنيا  ومصدرا  للموارد والذي يشكل بمجموع ،حولية ومعمرة وأعشاب ونباتات طبية وعطرية وتزينية
األمر الذي ند يؤدي  ،قطنها العديد من الكائنات الحيةيالوراثية، عالوة على تخريب العديد من الموائل التي 

حيث شوهد وجود نطع جائر  ؛الى اختفاء بعض األنواع النباتية والحيوانية في الموانع التي تعرضت للتخريب
في محمية جبل عبد العزيز ومحمية يقدر أعداد األشجار التي تم نطعها لى سبيل المثال فعلألشجار الحراجية، 

أشجار  ، إضافة ألعداد يصعب حصرها منسنة 35-10شجرة صنوبر بأعمار  15000 بأكثر منالبلعاس 
 البطم األطلسي وغيرها.

  حسب نوعها الحراجيةعدد التعديات المسجلة على المحميات والموانع  (:63جدول)

 العام
 التعدياتنوع 

 المجموع
 القلع التفحيم الكسر الرعي

نطع 
 مختلفة الحرائق وتشويه

2010 736 682 272 189 1131 547 430 3987 
2011 840 799 114 178 1377 340 339 3987 
2012 413 802 65 54 1631 547 276 3788 
2013 68 543 83 30 1909 446 923 4002 
2014 102 625 142 31 1398 399 717 3414 
2015 77 634 163 93 2400 493 794 4654 

 
 مشاتل الغراس وبساتين األمهات. 4. 10

 د مما أ ،(64 جدولالبنسب متباينة ) بالمرحلة الراهنة على مستو  المساحة واألنواعبساتين األمهات تأذت 
 .%44با نسبة تنفيذ الخطة  نخفاضال
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 األشجار المثمرة في بساتين أمهات الضرر على مستو  المساحة واألنواعنسبة  (:64) جدول

إجمالي مساحة  المحافظة
بساتين 
 ه/األمهات

النسبة 
 المئوية
 للضرر

 أهم أنواع األشجار المثمرة

 ، الجوز، لتين، االزيتون ، وأصناف( صولأالكرمة ) 25 625 ريف دمشق
 .التوت، المشمش

 .التوت، الخوخ، التين، السفرجل، الرمان، الزيتون  49 249 درعا

 - 0 250 السويداء

، كرز، التين، السفرجل، التفاا) أصل وصنف(، الزيتون  50 578 القنيطرة
  .كاكي )أصل(، أصل وصنف( إجاص )، أصل( محلب )

 .الدراق، الزيتون ، صول وأصناف (أالكرمة )  24 1812 حمص

 .اللوز، صول وأصناف (أالدراق ) ، المشمش، الزيتون  5 930 حماه

 .الخوخ، الدراق، الجوز، الرمان، التين 100 23 الغاب

 .الزيتون ، فستق حلبي، التفاا، الكاكي، التين 100 82 ادلب

، التفاا، المشمش، لزيتون ، اصول وأصناف (أالكرمة )  100 1036 حلب
 ، الخوخ، الكرز، الدراق، الجوز، الجانرك، الرمان، التين
 .التوت، فستق حلبي، اللوز

 - 0 348 طرطوس

 - 0 400 الالذقية

 .التوت، الخوخ، الجانرك، إجاص، المشمش، الرمان، النخيل 99 2064 دير الزور

 .التوت، التين، النخيل 100 976 الحسكة

 .صناف(أالكرمة ) أصول و ، النخيل 100 1059 الرقة

 الوراثية الحيوانيةالموارد . 5. 10
 20000بلغ تعداد الموارد الوراثية الحيوانية الزراعية نبل األزمة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نحو  

 رأس، ضمت كل أنواع الحيوانات الزراعية: 
 .Awassi Sheep: عواس األغنام
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 . Shami, Gabali, Hybrid Goatsجبلي(  ×: شامي وجبلي وهجين )شاميم عزال
 .Shami, Local Frisian, Akshi cows: شامية، فريزيان محلي، عكشية األبقار
 . Shami, Crossbreed Camels: شامية، هجن اإلبل

 .Syrian Buffalo: السوري الجاموس
 ،تهتم في حفظ وتطوير المصادر الوراثية الحيوانية ،محطة 20في الهيئة  بلغ تعداد محطات الثروة الحيوانيةكما 

انخفض  فقد ،في الهيئةانعكست األزمة سلبا  على وانع الثروة الحيوانية وند  .كافةموزعة على محافظات القطر 
قدت جميع ، بينما فُ كافة أنواع الحيوانات الزراعيةوشمل هذا االنخفاض رأس،  3000 نحوعدد الرؤوس إلى 

 ،محطة 11خرجت من التربية واإلنتاج  عدد محطات الثروة الحيوانية التيوند وصل  .ةنيبل الهجرؤوس اإل
وللحد من المنعكسات السلبية فقد تم توزيع الحيوانات على مناطق متعددة مستقرة  محطات فقط. 7وبقي منها 
 وانع جهات وزارة الزراعة العاملة في مجال االهتمام بالثروة الحيوانية. (65الجدول )ويبين  .وغير متوترة

 لحقت بالثروة الحيوانية في وزارة الزراعة واإلصالا الزراعياألضرار التي : (65جدول )

 األضرارأهم  اسم المديرية

 البحوث الزراعية
 سرنة معظم الحيوانات الُمحسنة في معظم المحطات البحثية. -
تخريب العديد من التجهيزات المخبرية والمعدات الكهربائية واآلليات الزراعية في  -

 المحطات البحثية.

 اإلنتاج الحيواني
انخفاض إنتاج السائل المنوي لزوم برنامج التلقيح اإلصطناعي لد  األبقار لتضرر 

 المعمل اآلزوتي.

 خروج مخابر تحليل األعالف تماما  عن الخدمة.

 %.70انخفاض الخدمات البيطرية واألعمال الصحية المخبرية بنسبة  الصحة الحيوانية

 %.65والمعالجات السريرية بنسبة انخفاض التحصينات الونائية 

 انخفاض معدالت إنتاج األدوية البيطرية لخروج بعض المعامل عن الخدمة. الدواء البيطري 

 انخفاض مستو  التصنيع للمستحضرات البيطرية لقلة المواد األولية المستوردة.
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 والمقترحات:  الخالصة. 11

 : الخالصة. 1. 11
  :الفلورات الزاخرة باألنواع النباتية المتنوعةالفلورا السورية واحدة من  .1

  فصيلة . 130و ،جنس   900 ، تنضوي تحتنوع 3300 يقاربيضم النبت الطبيعي السوري ما  
 على تدل التقديرات و  ،تمتلك ساااااااااورية ثروة حراجية عالية القيمة من حيث التنوع اإلحيائي والوراثي

وهااذا  ،نوع 800في الغااابااات وفي مجتمعاااتهااا يقااارب ة التي تعيش أن عاادد األنواع النباااتيااة البريااّ 
والحراج % 1.26تشكل الحراج الطبيعية حوالي . السورية فلورايعادل ربع األنواع النباتية المكونة لل

 من مساحة القطر.  1.59ا يعادل االصطناعية م
  نوع  نباتي.  1400تتميز البادية السورية بتنوع طبيعي كبير في نباتاتها يصل إلى أكثر من 
  نوعا   243حوالي  األنواع المتوطنة يبلغ عددفي ساااورية، و  مساااتو  توطن األنواع النباتية عال  إن، 

 السورية الطبيعية.  الفلورا% من مجمل 7أي ما يقارب 

بالمائة زواحف  6، و(Insecta)بالمائة منها حشاارات  62نوع ،  2500أكثر من  يتبع للفونا السااورية .2
 ،(Aves)بالمائة طيور  15و ،(Mammalia)بالمائة ثدييات  5، و(نوعا   143تتضمن ) وبرمائيات

إضااااافة للطيور المهاجرة أو العابرة أو الزائرة، ويقارب  ،تأوي سااااورية عددا  كبيرا  من الطيور المتوطنةو 
 % من مجموع أنواع الطيور العالمية.4الطيور الموجودة هذه أنواع عدد 

من أهمها  ،حيوانيا   نوعا   1027وجد في المياه الشاااااطئية السااااورية فقد  ؛فونا البحرية بتنوع جيدتتميز ال .3
وتتضمن  ،Chondrichthyes الغضروفيةإلى طائفتين: طائفة األسماك  سمكية التي تنتميالاألنواع 
العظميــة  طاااائفاااة األساااااااااااااامااااكو فصاااااااااااااايلاااة،  19وتنتمي إلى  ،جنساااااااااااااااااا   30تنااادرج تحااات  ،نوعاااا   49

Osteichthyes، عائلة ، وتشاااااااااامل هذه الفونا  75و ،جنسااااااااااا   155نوعا ، تنتمي إلى   224 وجد منها
نوعااا  من األنواع المهاااجرة من البحر األحمر والمحيط الهناادي إلى الحوض  38الساااااااااااااامكيااة البحريااة 

نوعا  من األنواع السمكية المهاجرة من الحوض الغربي للبحر المتوسط  14الشرني للبحر المتوسط، و 
 إلى مياه الساحل السورية. 

 56تتبع  ،نوعا   157حوض العاصااااااي وجد ففي  ؛وجود تنوع ملحوظ العذبة ات فونا المياهبينت دراساااااا .4
 Cyprinidaeفصاااايلة الشاااابوطيات  تبرز و عائلة من األسااااماك العظمية،  19تنضااااوي تحت  ،جنسااااا  

نوعا  من  95إثبات وجود  تملبحيرات واألنهار، دراساااااااااات أخر  ل نوعا . وفي 99كأغنى العوائل بااااااااااااااااااااااا
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  ،أنواع من مفصاااليات األرجل 4تساااجيل و  ،فصااايلة 15جنساااا  و 40لاااااااااااااااااا تنتمي  ،أساااماك المياه العذبة
ومتماثالت األرجل  Cladoceraرتبتي متفرعات القرون  علىتتوزع  ،تنتمي إلى صااااااااااااف القشااااااااااااريات

Isopoda نوعا  من صااف الحشاارات  16. كما تم حصاارInsecta،  نوعا  من صااف  12حصاااء إوتم
 . Gastropodaنوعا  من صف بطنيات القدم  32و، Bivaliva ثنائيات المصراع 

 الساااااايمان الوضااااااع الراهن لهذا التنوع بشااااااكل عام حرج، ويتجلى بتدهور واندثار بعض النظم البيئية و إ .5
عض وكذلك انخفاض كثافة ب ،وتقلص رنعة انتشاااااااار بعض النباتات البرية أو اختفائها ،الحراجية منها

  :، حيثالحيوانات البرية أو اختفائها
 فمثال  تراجع عااادد أنواع القمح البري ا  األنواع البرياااة للحبوب والبقولياااات مهااادد العااادياااد من باااات ،

أنواع مهددة. كما  10و أنواع متوفرة 5 إلىنوعا   26المنتشاااارة من  Aegilops)حشاااايشااااة الماعز( 
و  30وتراوحت درجة تدهور أنواع األشااااااااجار المثمرة بين  ،تباينت درجة انتشااااااااار أنواع الخضااااااااار

90 .% 
 ومنها األرز  ا ،العديد من أنواع األشااااااااااااااجار الحراجية مهدد باتCedrus libani ومثلها األنواع ،

 Irisالساااااااااااوسااااااااااان الدمشاااااااااااقي و، في منطقة كسببببب  Poenia masculaالفاوانيا العشااااااااااابية مثل 

damascena Mout ،التوليب الحلبي وTulipa aleppensis Regel ،الزل )تيفا( وTypha 

latifolia L. . 
  :غابات الشاااااوا تعد النظم البيئية الحراجية التالية من النظم المهددة في الونت الحاضااااارAbies 

cilicica  واألرز اللبنااانيCedrus libani غااابااة الساااااااااااااانااديااان العزري ، وQuercus cerris 

subsp. Pseudocerris وغابة البطم االطلساااااي ي الجبال السااااااحليةف ،Pistacia atlantica 
 Populusفي جباااااال الباااااادياااااة )جبااااال البلعااااااس وجبااااال عباااااد العزيز(، وغااااااباااااة الحور الفراتي 

euphratica  ،غااابااة اللزاب و على ضاااااااااااااافاااف نهر الفراتJuniperus excelsa    في جبااال
 في الغاب.   Fraxinus syriacaالقلمون، وغابة الدردار السوري 

  النباتية العديد من األصاااااناف( المحلية المزروعةLandraces)  أصااااابحت مساااااتخدمة التي كانت
 وبعضها مهدد. لد  الفالحين،  محدودة االنتشار

 النباتي في البادية الساااااااااورية من التدهور والتراجع نتيجة لحراثة مسااااااااااحات واساااااااااعة  يعاني الغطاء
 والرعي الجائر، واالحتطاب، وحركة اآلليات.  منها،

 الدب البني الساااااااوري، والنمر العربي، اختفت في السااااااانوات المائة األخيرة عدة أنواع من الثديات ك
واألسد، والفهد الصياد، وفقمة الناسك المتوسطية، وحمار الوحش السوري، وغزال الجبال، والريم، 
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وغزال  Cervus elaphusة جاااادا  هي األياااال األحمر ثالثااااة أنواع نااااادر والَمعز البري، وهناااااك 
. كما انقرضت بعض Gazella subgutturosaوالظبي أو الريم  Gazella dorcasالصحراء 

انخفضااااااااات . Grvus damaواأليل األساااااااااامر  Capreolusمثل الرو أو اليحمور  األنواع نهائيا  
الزراعية المحلية كاألبقار الشاااااااااااامية والعكشاااااااااااية، والَمعز  اتأعداد معظم أنواع وساااااااااااالالت الحيوان

 ،والحمير، وكذلك أنواع وسااااااااااااااالالت الدواجن المحلية كالبط واإلوز ،الشااااااااااااااامي، والجاموس واألبل
 وتعرض العديد من أنواع الطيور المحلية للتدهور. 

 لمياه العذبة مهدد تشااااااااير الدراسااااااااات المرجعية إلى أن عددا  من األنواع الساااااااامكية للمياه البحرية وا
 باالختفاء من شباك الصيادين في حين كانت وافرة في الماضي.

إن الوعي البيئي الرساامي والشااعبي وااللتزام باالتفانيات والمعاهدات الدولية دفع المؤسااسااات الرساامية  .6
  لذلك: الحيوي والنظم البيئية ومكوناتهالالهتمام بالحفاظ على التنوع 

 محمية، وعدد مناطق  26بلغ عدد المحميات البيئية الحراجية حميات فتم انشااااااااااااااااء العديد من الم
حيث  ا ،هكتار  187521حدائق، بمساااااااااااااااحة إجمالية تصاااااااااااااال إلى  3، والحدائق الوطنية 2الوناية 

 % من المساحة الفعلية للغابات. 36.6تشكل مساحة المحميات حوالي 

 وعدة محميات مائية أخر . بلغ  ،إضاااافة إلى محمية بحرية ،تم تأسااايس تساااع مناطق محمية بيئية
وند تجاوز ألف هكتار،  682تغطي ما يزيد عن  ،محمية 59عدد المحميات الرعوية الحكومية 

 جمعية.  130تتبع ألكثر من  ،مونعا   270عدد الموانع الرعوية المحسنة 

  مدخال  من مختلف أنواع المحاصااااااااايل والبقوليات ألف  13تم تأسااااااااايس بنك وراثي ضااااااااام أكثر من
المزروعة والبرية والمحاصاااااايل الزيتية والخضااااااار والنباتات الرعوية التي تم الحصااااااول على نساااااام 

 وند طالت يد التخريب هذا المكان نتيجة األوضاع الراهنة.  ،كبير منها من خالل جوالت الجمع

  ثالثةمجمعات للحبوب البرية والبقوليات البرية، و أربعةكان لد  ساااااااورية نبل األوضااااااااع األخيرة 
للنبااااتاااات الطبيااة  مجمع واحــدلألشااااااااااااااجاااار المثمرة، و ا  مجمعااا 66مجمعاااات للنبااااتاااات الرعوياااة، و

 والعطرية. 

  لم تحظ بقية أنواع الفونا بالقدر الكافي  بينما ،لساااااااااااائل المنوي لبعض الحيوانات الزراعيةايتم حفظ
 من االهتمام بعملية الحفظ خارج المونع. 

 ،الزراعي، ووزارة اإلدارة المحليااااة والبيئااااة، ووزارة التعليم العاااااليتتولى وزارة الزراعااااة واإلصااااااااااااااالا  .7
متابعة مساااااااؤولية االهتمام بالتنوع  والجمعية الساااااااورية للبيئة ،الجمعية الساااااااورية لحماية الحياة البريةو 
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وتعمل على صيانته من خالل التشريعات التي تم أصدارها واالتفانيات والمعاهدات الدولية  ،الحيوي 
 التي تم التونيع عليها. 

ساااااااعدت بعض المنظمات الدولية واألنليمية المؤسااااااسااااااات السااااااورية في هذا اإلطار من خالل تقديم  .8
(، GEFالبيئاااة العاااالمي )مرفق الااادعم الفني واللوجسااااااااااااااتي والماااادي ومن أهمهاااا: الفااااو، إيكااااردا، 

Bioversity  المعروفة سااااابقا  باساااامIPGRI ، المركز العربي لدراسااااات المناطق الجافة واألراضااااي
 القاحلة )أكساد(.. إلة. 

االهتمام بالبحوث التي وساااااعد في ذلك  ،سااااورية لتحقيق االسااااتخدام المسااااتدام للموارد الوراثية تسااااع .9
 ، وكاذلاكالموارد الوراثيااة المحليااة في برامج تربيااة النبااات دخاال واسااااااااااااااتثمااارتعنى باالتنوع الحيوي، وا  

إضاااااااااااااااافة لبعض الصااااااااااااااناعات التقليدية،  ،عرفة المحلية والثقافة والعادات المتوارثة عن األجدادالمَ 
برنامج إعادة تأهيل ونشااار بعض األصاااناف المحلية من أشاااجار الفاكهة والخضاااار والحبوب بهدف و 

 الفالحين والمزارعين، لكن الطموحات أكبر مما تم تحقيقه. دراستها وزراعتها بشكل موسع لد 

 ،أدركت الحكومة السورية أهمية دور المجتمعات المحلية والمزارعين في حفظ مكونات التنوع الحيوي  .10
مِّ  وحق االنتفاع بها من خالل المصاااااااااااادنة على  ،نت لهم حقونهم المتعلقة بالموارد الوراثيةلذلك ضاااااااااااَ

 . 2009لعام  20ضمين ذلك صراحة في نص القانون وت ،االتفانيات الدولية

نتاج الغذاء بشااااااااااااكل كبير على التنوع الحيوي والخدمات التي تقدمها األنظمة يعتمد األمن الغذائي  .11 وا 
وتم  ،البيئية، وند أفادت ساااااااااااااورية من الموارد الوراثية المحلية والمدخلة في برامج التحساااااااااااااين الوراثي

وتحسااااااااين العروق  ،والخضااااااااار تطوير العديد من األصااااااااناف الجديدة للقمح والشااااااااعير والذرة والقطن
 ...إلة. المحلية من الحيوانات الزراعية كأغنام العواس

وتم ترجمة ذلك  ،نهجت سورية سياسة االنفتاا والتعاون الدولي واإلنليمي حفاظا  على التنوع الحيوي  .12
ولم تحقق  ،والتي حققات جزءا  كبيرا  من أهادافهاا ،يع التي تم تنفياذهاامن خالل العادياد من المشاااااااااااااااار 

 بعضها اآلخر. 

 ،تظهر حاجة ماساااااااة إلعادة تقييم وانع التنوع الحيوي  ،نعافي ظل األزمة الحالية وما فرضاااااااته من و  .13
صالا ما تضرر   تعويض الفراغ الذي تركه تسرب الكوادر البشرية.و  ،وا عادة تأهيل البنية التحية ،وا 
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 . المقترحات:2. 11
االهتمام والعمل المساااااااااااتمر بهدف الصااااااااااايانة وتحقيق  ،كما في دول العالم ،يتطلب التنوع الحيوي في ساااااااااااورية

وما ألحقت من أضااااارار بالتنوع الحيوي  ،مر بها ساااااوريةتلظروف الصاااااعبة التي ل نظرا  االساااااتخدام المساااااتدام، و 
 واألنظمة البيئية، يمكن انتراا المشاريع التالية:

 تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في سورية. .1

ضااااامن الحفاظ على ي بشاااااكلاالنتصااااااد الوطني،  لتساااااهم في رفدلمحميات إدارة حديثة لأنظمة تطوير  .2
 .االحتياجات الوطنية وااللتزامات الدولية يلبيالحيوية، و  ووظائفهمكونات النظام البيئي 

)تقييم وانتخاب الجيد واألشااااجار المثمرة  إعادة تأهيل األصااااناف المحلية للحبوب والبقوليات والخضااااار .3
 منها وا عادة نشر زراعته لالستفادة من صفاته المختلفة الجيدة(.

( في برامج التربية Sustainable use) داممسااااااااتبشااااااااكل اسااااااااتخدام الموارد الوراثية واالسااااااااتفادة منها  .4
 الدراسات العليا.    أبحاث أو في  ،والتحسين الوراثي

 .Ex-situبطريقة و  ،In-situتقييم وحفظ الموارد الوراثية بطريقة مسح و  .5
جراء الدراسات الجزيئية لحفظ الموارد الوراثيةتقانات حيوية بكامل مستلزماته مخبر تأسيس  .6  .وا 
توفير متطلباااات إنتااااج غراس األشااااااااااااااجاااار )بيااات زجااااجي، مخبر للكشااااااااااااااف عن اآلفاااات واألمراض  .7

 إلة(.النباتية.
من أهمية حديقة لما لهذه ال ،كافة تشمل األنواع النباتية ،إنشاء حديقة نباتات طبيعية على مستو  عال   .8

ووساااااايلة تعليم،إضااااااافة  ،نشاااااار الثقانة البيئيةو  ،النباتي التنوع الحيوي  ساااااايلة لحفظكبيرة في سااااااورية كو 
 .للسياحة المحلية والخارجيةذب اجكو  ،يلترفيها لدورها

 والسيما األنواع النادرة والمهددة.  ،دعم إنشاء بنك لحفظ الموارد الوراثية .9

، وتطوير مشااااااااااااااااريع لخلق والحفاظ عليهالوراثية الطبيعية واالموارد بأهمية زيادة التوعية الجماهيرية  .10
 واستثمار معارفها في االستخدام المستدام للتنوع الحيوي. ،المجتمعات المحليةفرص مشاركة 

أو  ،للدراساااااات العليا حنَ من خالل تأمين مِّ مشاااااروع يشااااامل برنامج إعادة تأهيل وتطوير الكادر الفني  .11
 .دورات تدريبية متخصصة لمدد متوسطة أو طويلة

 حديثة. وحيوانية )فونا( ا عداد موسوعة نباتية )فلورا( و  ،الموارد الوراثية المحليةوانع إعادة تقييم  .12

زيادة الدعم المادي والفني المقدم لمحطات بحوث الثروة الحيوانية لدورها في المحافظة على العروق  .13
 المحلية وتحسينها وتوزيعها على المربين.

كثار الحيوانات  ،تعزيز القدرات البحثية .14  الجيدة. واستثمار التقانات الحديثة في حفظ وا 
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الحاجة لبرنامج وطني شامل للترنيم والتسجيل اإللكتروني لقطعان الحيوانات الزراعية بما يخدم وضع  .15
 سياسات تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق األمن الغذائي.

 .والعذبة البحريةالمياه بيئة في تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة  .16
والسيما االنتصادية  ،المائية )المياه البحرية والعذبة(إنشاء مزارع تعمل على إكثار واستزراع األنواع  .17

 نقراض.المهددة باالو  ..إلة،أنواع الرخويات والقشريات بعض و مثل األسماك  ،منها

 حوض مثل حاجتها عن فائض بوجود تتميز مائية أحواض من جديدة مائية موارد وتأمين اسااااااتجرار .18
الفرات إلى  نهر مياه من أو ،(اإلنليمية المياه في المتفجرة عذبةال والينابيع الساااااااااااااان نبع) السااااااااااااااااحل

 .األدنى ومنطقة القلمون غوطتها و دمشق حوض المناطق التي تعاني من الجفاف ونلة المياه مثل 
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