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Zoo 480حني480رقم و رمز املقرر

Wildlife Conservationةمحاية احلياة الفطرياسم املقرر

حني103حني  أو  101ابقاملتطلب السالسابعمستوى املقرر

2اجملموع0عملي2نظريعدد وحدات املقرر

mans234@hotmail.com: إمييلملنصورمنصور إبراهيم اد.أأستاذ املقرر

 .مقدمة:املوضوعات الرئيسة

.اجلغرايف للحيوانالتوزيع 

.التوازن البيئي

.أهمية احليوانات يف التوازن البيئي

.أهمية احملافظة على احليوانات الفطرية

.أسباب انقراض الكائنات احلية

.طرق احملافظة على احلياة الربية

.ائنات احليةدور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الك

(.يًاحمليًا وعامل)التشريعات وأنظمة محاية احلياة الفطرية 

(.الالفقارياتالفقاريات و)احليوانات الفطرية يف اجلزيرة العربية 

.الوضع الراهن للكائنات احلية الفطرية باململكة

.األنواع املهددة باالنقراض

.احملميات الطبيعية يف اململكة

.إدارة احلياة الفطرية 2-13



الوسائل املستخدمة يف
تدريس املقرر

عرض بوربوينت, ة زيارات ميداني, حبوث , مشاريع , حلقات نقاش . حماضرات نظري

 :درجة60أعمال فصلية توزيع الدرجات 

و اختبارات قصريةمشاركةحضور و 10

عرض بوربوينت10

مهام و واجبات10

االختبار الفصلي األول15

االختبار الفصلي الثاني15

 :نهائي 

درجة40

 املرجع الرئيس للمقرر
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Environmentالبيئة 
يدرسالذيالعلموهوEcologyالبيئةعلم•

 .بهاةاحمليطبالبيئةوعالقتهااحليةالكائنات

  :منويتكون•

Livingحيةمكونات-1 components

حيوانونباتوإنسانمناحليةالكائناتوتشمل
 .اخل..فطرياتوبكرتيا

Nonحيةغريمكونات-2 living components

لفيزيائيةاالعواملوالعضويةغرياملركباتوتشمل
 .(..اخل..ضغط/رطوبة/ضوء/حرارة/هواء/تربة/ماء)
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Atmosphereالغالف اجلوي •

ة األرضية و عبارة عن جمموع الطبقات اليت حتيط بالكر
 .  الذي حييط الواحد باألخر

األرضية هو طبقة من خليط من غازات حتيط بالكرة
من % 78ي على وحيو. جمذوبة إليها بفعل اجلاذبية األرضية

يد  وثاني أكسوآرغونأوكسجني % 21غاز النيرتوجني و 
ون، الكربون وخبار املاء، وهيدروجني، وهليوم، وني

صاص  وحيمي الغالف اجلوي األرض من امت. وزينون
رجات احلرارة األشعة فوق البنفسجية ويعمل على اعتدال د

 .على سطح الكوكب
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يستخدمياهللمكبريًامستودعًااجلويالغالفيعترب•
يفاملوجوداءاملحجميصلإذاألرض،حولاملاءلنقل

مكعبكيلومرت12.900حواليإىلاجلويالغالف
يطاتاحمليفأمطارشكلعلىمعظمهايتساقط
ملياهاكلوسقطتحدثإذاأنهحيثوالبحار
أمطاركواحدآنيفاجلويالغالفيفاملوجودة

2.5إىليصلبعمقاألرضيةالكرةستغطيفإنها
امللياراتآالفبحيتويهااليتالسحبثقلويقدر.سم
 .األطنانمن

 :اجلويالغالفوظائف•

 احلرارةدرجةثباتعلىاحملافظة-أ

ولشمسيةااإلشعاعاتمناحليةالكائناتمحاية-ب
 .البنفسجيةفوقخاصة

 الصوتيةاملوجاتالنتقالوسط-ج
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يتكون الغالف اجلوي لألرض من مخس طبقات، 
قعتاليتاألوىلالطبقةهيTroposphereتروبوسفريطبقة(1

وفيهاقريبًاتاألرضجونصفوتتضمنمتامًا،األرضسطحفوق
 .الطقسحيدثأيضًا

بيعةطذوالطبقةهذهتعتربStratosphereسرتاتوسفريطبقة(2
بهاومترربها،عالطريانيفالطائراتتستخدمهالذلكجداـمستقرة

منالقادمةارةالضاألشعةوصولدونحتداليناألوزونطبقةأيضا
 .األرضسطحإىلالشمس

الشهبدمريتمركزالطبقةهذهوتعترب،ميسوسفريطبقة(3
 .األرضسطحعلىتتساقطاليتالنيازكمنوأجزاء

الطبقةهذهتعتربThermosphereثريموسفريطبقة(4
موضعأيضاوهوالقطيب،الشفقلظاهرةالرئيسياملكوناملركزية
 .األرضحولتدوراليتالفضائيةوالرحالتالفضائياملكوك

الغالفيفطبقةآخروهيExosphereإكسوسفريطبقة(5
اجلويالغالففيهايندمجحيثمسكًاطبقةاقلوهياجلوي،
 .اخلارجيبالفضاء
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 Major Faunal Realmsمناطق الحيوانات الرئيسية 
رن التاسع عشر بني علماء التاريخ الطبيعي يف الق•

س إىل عديد  أنه يف اإلمكان تقسيم العامل الياب
تنفصل  ،من مناطق حمدودة لتوزيع احليوانات 

. مناخية وتوبوجرافيةعن بعضها البعض حبواجز 
عتمدة  فقد عرف واالس ست مناطق أرضية م

 . على جمال احليوانات 

 :املناطق الستة الرئيسية على األرض 

ة                 املنطقة القطبية الشمالية القدمي( 1)
ة                املنطقة القطبية الشمالية اجلديد( 2)
املنطقة الشرقية                                          ( 3)
املنطقة األسرتالية                                        ( 4)
املنطقة األثيوبية                                          ( 5)
 اجلديدة  اإلستوائيةاملنطقة ( 6)
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التوازن البيئي 
كوناتهمعلىالبيئيالنظامحمافظةوهو•

تمراراسيضمنمبااحليةغريواحلية
 .تقرارهااسعلىاحلفاظوبينهاالتفاعل

ولحيتناقشواطالب3كل..نقاشكحلقة•
 .التمثيلمعذلك؟يتمكيف
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 كيفّية احملافظة على التوازن البيئي

 

النقلسائلوواملصانعووجودالتكنولوجّيالتطورساهملقد•
منعديدالإحداثيفالتجاروالشركاتجشعواحلديثة
 .البيئةُمكّوناتعلىاألضرار

 .اجلميعمسؤوليةهوالبيئيالتوازنعلىاحملافظة•

والبيئةلىعاحلفاظمنالبدالبيئيالتوازنعلىللحفاظ•
 .البيئيالنظاممكونات

التوازنىعلاحملافظةيفالالزمةاألمورأهمتلخيصميكن•
 :يليكماالبيئةوالبيئي
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ُتحافظليتااملقوماتأهممنفهيالطبيعيةاحملمياتزيادة•
 .االنقراضمنالنباتاتواحليواناتومحايةالبيئيالتوازنعلى

 .الزراعةنطاقوتوسيعاجلاّفة،الرتبةذاتاألراضياستصالح•

احلفاظواحليويالتنوععلىاحلفاظتكفلاليتالقواننيسن•
 .االنقراضمنعليه

هلانساناإلاستغاللخاللمنالبيئةعناصرإرهاقعدم•
مناجمحفر،لنفطاعنالتنقيب،اجلائرالرعي)جائرًااستغالاًل

 (اخل....التعدين،الفحم

الهربائيةالكالطاقةأّنفمعأقل،بشكٍلالطاقةاستعمال•
الكهربائيةلطاقةاتوليدطرقأّنإّلاالبيئةيفبذاتهاتضّر

ُيعّدالذيورياألحفالوقودحرقعلىاحلاليالوقتيفتعتمد
إطفاءطريقعنبذلكالقياموميكنالبيئة،يفجدًامضّرًا

قدرألجهزةاكفاءةمنوالتخفيفتستعملهاالاليتاألجهزة
املثالسبيلعلىاملكيفحرارةدرجةكتخفيفاإلمكان
 .الكهربائيةللطاقةاملوفرةاألجهزةإىلوالتحويل
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اإلمكاندرقالبديلةالطاقةمصادرإىلالتحويل•
بيلسعلىالكهربائيةأواهلجينةكالسيارات

للطاقةبداهللعامللكمدينةعنتعرفماذا.املثال
 ؟املتجددةوالذرية

ةاخلاصالسياراتاستعمالمنالتخفيف•
ماهوومنهابداًلالعامةاملواصالتواستعمل

قمأواجلو،يفالغازاتانبعاثاتمنُيخّفف
استخدامنمبداًلالدراجةأواملشيإىلبالتحويل
 .واحلافالتالسيارات

القياموالتدويرإلعادةالقابلةاملواداستعمال•
 .استخدامهادةإعاأواملوادمنتستطيعمابتدوير

لبيئةلالصديقةالكيميائيةاملواداستعمال•
 .سواهومااألشجاررشويفكاملنّظفات

 .واألشجارالنباتاتمناملزيدزراعة•
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:احملاضرة الثانية

  FOOD CHAINالسلسلة الغذائية  •



السلسلة غذائية  

بنفسهاغذائهااجإنتاحليةالكائناتمنالكثريتستطيعال•
أخرىيةحوكائناتواحليواناتالنباتتأكلفإنهالذا

 .هلكةباملستتسمىأخرىحيةكائناتتأكلاليت

مستهلكنمأكثرعلىحتتويقدالغذائيةوالسلسلة•
 .واحد

فيهااألرنبكليأغذائيةسلسلةيف،املثالسبيلعلى•
األرانبمنكاًلفإن،األرنبالبومةوتأكلاألعشاب

البومةأما1مستهلكاألرنبويعتربمستهلكنيوالبومة
ويحتالغذائيةالسالسلبعض.2مستهلكفهي

وتدعى،تةامليالكائناتأجسامفقطيأكلونمستهلكني
تأكلأنعدوب،(املاسحة)القمامةاحليةالكائناتهذه

يأتيامليتةالكائناتأجسامالقمامةاحليةالكائنات
ومنهالالتاحمل،صغريةحيةكائناتوهياحمللالتدور

 .امليتةناتالكائأجسامانسجةتفككوالعفنالبكترييا
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:نقل الطاقة يف الشبكة الغذائية

2-3

عربخرآلحيكائنمنالغذائيةالطاقةتنتقل

،غذائيةالالسلسلةتسمىاألحداثمنسلسلة

سيةالشمالطاقةجتميعالنباتاتتستطيع

هعنيعّبرفيمالنمّوهاكوقودوتستخدمها

مدادإتستطيعوألنها،الضوئيبالرتكيب

املروجيفو،منتجةفإنهالتنموبنفسهاالوقود

الغاباتويف،املنتجةهياألعشابفإنواحلقول

،الرئيسيةاملنتجةالنباتاتهياألشجار

فهيولذايالضوئالرتكيببعمليةتقومالطحالب

 .منتجةأيضًا



سجل  شاهد الفيديو على الرابط أدناه و•
 A4حتني مالحظاتك مبا ال يزيد عن صف

 دقيقة 50مدة الفيديو •

https://youtu.be/tZcy2hi3FDc
(منصور إبراهيم المنصور د.اإشراف 2015/ الماجستير ترجمة طالب ) 
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الرابعة/ الثالثةاحملاضرة 

 البيئيأهمية احليوانات يف التوازن 

 الفطريةاحملافظة على احليوانات أهمية 



أهمية احليوانات يف التوازن البيئي
 :تقديم

،(IUCN)«الطبيعةحلمايةالدولياالحتاد»إحصاءاتحبسب•
نوعًا47677الـأصلمنونباتيًاحيوانيًانوعًا17291فإن

 .باالنقراضمهددعامليًا،املعروف

30وعروفةاملالثديياتمناملئةيف21أنعنالنتائجوتكشف•
28ويورالطمجيعمناملئةيف12والربمائياتمجيعمناملئةيف
األمركذلكو.باالنقراضمهددةكلهاالزواحف،مناملئةيف

مناملئةيف17والعذبةاملياهأمساكمناملئةيف37لـبالنسبة
املئةيف35واملرجانيةالشعابمناملئةيف27والقرشأمساك

 .تاتالنبامناملئةيف70واآلنحتىاملعروفةالالفقارياتمن

الشرقنطقةميفباالنقراضمهددالطيورمننوعًا36أنكما•
يفخلليألمبكرإنذارجهازهوالطريأنعلمًااألوسط،

 .«الطبيعة

 



أهمية احليوانات يف التوازن البيئي

نية على وجه  ختيل لو افتقدنا مجيع الكائنات احلية احليوا
 بيئة؟ما اآلثار احملتملة على اإلنسان و ال! األرض

.يف جمموعات صغرية اكتب أبرز  األضرار احملتملة ألعاله
 كيف؟( .. توازن)أهميتها يف احلفاظ على بعضها البعض -1

 كيف؟( .. توازن)أهميتها يف احلفاظ على الغطاء النباتي -2

 ف؟كي.. أهميتها يف القضاء على األمراض-3

 كيف؟.. أهميتها يف نظافة البيئة -4

 كيف؟.. أهميتها يف خصوبة الرتبة-5

 ..أهميتها يف السلسة الغذائية-6

 



:مناذج لدور بعض احليوانات يف التوازن البيئي

 ..!لزراعيةدور األفاعي يف احلفاظ على احملاصيل ا•

 دور التماسيح يف احملافظة على البيئة؟•

 يئي؟الباحلفاظ على التوازن الطيور يف دور •

دور الفيل يف التوازن البيئي؟•
https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0 

 !لتوازن البيئيدور املفرتسات من األسود و النمور يف ا•

 ..دور احلشرات يف التوازن البيئي•

 !!لبيئةدور الطيور يف احلفاظ على درجة حرارة ا•

 اذكر بعض النماذج األخرى؟•

https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0


الفطرية( احلياة)محاية احليوانات 
احلفاظمبجرديتحققأنميكنالالبيولوجيالتنوعمحاية»•

علىافظحنملإذاحمميات،داخلوعزلهنفسهالنوععلى
املأكللهوفرتواليتفيهايعيشاليتالطبيعيةالبيئة

تدمريهاعنبعيدًااملالئم،اإليكولوجيوالنظامواملشرب
 .«وتلويثها

ثالثقاراتلجسرًاباعتبارهااألوسط،الشرقمنطقةأهمية•
500حنواعربهميرإذجدًا،مهمهجرةخطعلىتقعوهي

 .«باالنقراضمهددمنهاوكثريسنويًاطريمليون

 

 



علىاظاحلفيفاحليواناتألهميةنظرًا•
اليومكونيأنتقررفقدالبيئيالتوازن

لعامليااليومأكتوبر،/األولتشرين4
بهذافالاالحتقراراختاذومت.للحيوان

محايةحلركةالدولياملؤمتريفاليوم
بايطالياا،فلورنسيفعقدالذيالطبيعة،

 .1931عام

 



متواجدالطبيعياريخالتمتحفمبساعدةللجيناتبنكوتطويرحتديث-1
اآلالفختزينفيهمت،(اجملمدةنوحسفينة)عليهأطلقاملتحدةباململكة

تلكحياةعلىللحفاظباالنقراضمهددةحليواناتالوراثيةاملوادمن
عيناتخذأومت،أخرىمرةتوليدهاوإعادةإنقراضهاحبالةاحليوانات

وعيةأيفاألنسجةيفاملتواجدDNAالوحفظأنسجةأخذطريقعنمنها
،بياناتقاعدةيفالعيناتمجيعإدخاليتمثم،للتجميدجاهزةخاصة

الكبريةفاحليواناتحجمهاحسباحليوانمعالتعاملطريقةوختتلف
كاحلشراتغريةالصاحليواناتأما،اجللدمنجزءأخذأوملخدرحتتاج
احليواناتمأه،احلاالتبعضيفكاملبشكلاجلسمألخذحتتاج

القرننيملدببةااملهاهياملشروعيفإدخاهلامتاليتباإلنقراضاملهددة
 .األصفرالبحروحصانالربوتليةواحللزونيات

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4

 

مدارعلىائلووسطرقعدةإتباعمتاالنقراضمناحليواناتحلماية
الرسيمةريوغالرمسيةواملؤسساتاحلكوماتمبشاركةطويلةأعوام

احلديثةلالوسائهذهومناألرضبقاعشتىمنعلماءومبشاركة
 :والقدمية

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4


 

مناطقبتوفريوتكونالطبيعيةاحملمياتبناء-2
شعيتناسبجغرافيةمناطقيفحكومية
مايةاحللتوفريباالنقراضاملهددةاحليوانات

كانتلعاملايفتشيديهامتحمميةوأولالالزمة
ميةحموهياألمريكيةاملتحدةالوالياتيف

ئيسيربشكلتفيدواحملميات،يلوستون
اهلواةءسواوالقناصنيالصيادينمنباحلماية

 .احملرتفنيأومنهم



التدمريببومس،التدمريمناحليواناتمواطنمحاية-3
والتدمري،هلمالعشوائيةواألنشطةالبشرهوالرئيسي

أوبينهامالالتواصوفصلاحليواناتمواطنبتجزئةيكون
قدرتهاعدمواألصنافأحدملوطنالكاملالتدمريبسبب

،ألصلياموطنهاغريموطنيفوالعيشالتكييفعلى
احلواجزدمريتمنالقادمأيضًاالتلوثمنتكونواحلماية

 .السدودالطرقبناءومنالطبيعيةالبيئية



ملهددةااحليواناتمعرفة-4
تامةمعرفةباالنقراض
ادهاأعدومعرفةوتفصيلية

مثلوحياتهاتصرفهاوطرق
القرنوحيدحيوان

الاليتاجلليديةوالغوريال
احدةوأنثىإالمنهايوجد

روطائ،برشلونةيف
جلمنأبووطائرالكيوي

لرملياوالغزالالعربيواملها
 .دوراكسوغزال



ألحباثاوالدراساتدعموتشجيع-5
 .الفطريةاحلياةحبمايةاملتعلقة

محايةعلىاثةاحلالقواننيتطبيقوسن-6
الالبشرعبثمنإمنائهاوالفطريةاحلياة
 .األفرادوالكربىالشركاتسيما

لكربىاالشركاتجتربقواننيوضع-7
 .الفطريةاحلياةإمناءولدعم



لهاليوماحليواناتمنالكثرييهددالذياالنقراضخطر
طبيعية,بًاأسباتكونأنإمااألسبابوهذهاألسباب,عدة
 :بشريةأسبابًاتكونأنوإما
 

منريالكثعلىخطرًاتشكلاليتالطبيعيةاألسباب•
الزالزلوهية،الطبيعيبالكوارثالعادةيفتتمثلاحليوانات
ماإذاثالكوارفهذهوغريها،والرباكنياملدمرةواألعاصري

تدمرسفإنهااحليوانات،تلكعيشأماكنيفوقعت
إىلعرضهاوستمنها،الكثريهالكإىلوستؤديمساكنها،

نوعنقراضاإىلواحدةكارثةتؤديورمبااالنقراض،خطر
ماإذاحاليفذلكويكوناحليوانية،األنواعمنأكثرأو

واليتاألنواع،لكتفيهتتجمعالذياملوطنيفالكارثةوقعت
اليتطبيعيةالاألخرىاألسبابومن.غريهيفتتواجدال

واألمراضئةاألوب:احليواناتمنالكثريعلىخطرًاتشكل
ومفاجئ،ريعسبشكلبينهاوتنتشراحليواناتتصيباليت

 .موتهاإىلوتؤدي



احليوانات،منالكثريعلىخطرًاتشكلاليتالبشريةاألسباب
اجلائرالصيدفاجلائر،بالصريتتمثلاالنقراضخلطروتعرضها
احليواناتمنثريالكانقراضإىلالسننيمرعلىأدىقدواملفرط

علىخطرًاشكلتاليتاألخرىالبشريةاألسبابومن.العامليف
األشجارطعق:االنقراضخلطروتعرضهااحليوانات،منالكثري

فالغاباتحليوانات،افيهاتعيشاليتالبيئةوتلويثالغابات،وإزالة
بهذافإنهسان،اإلنأزاهلافإذااحليوانية،األنواعمنللكثريموطن
 .البيئةلتلويثبالنسبةاألمروكذلكعليها،للقضاءميهد



أهمية التنوع احليوي

مناألرضحتتويهماكّلأنهعلىاحليويالتنّوعُيعرف•
تطورًاوأقّلهااحلّيةالكائناتأصغرمناحلياةأشكال

ورًاتطوأكثرهاأكربهاإىلواجلراثيمكالفريوسات
البيولوجيفالتصنيسّلمحيتويهماكّلوهوكالثدييات،

احلياةيفالبعضبعضهاعلىوتعتمدتساهمكائناتمن
وأشكاهلاأنواعهاباختالفاألرضكوكبعلى

 .وأحجامها



:احليويأهمية التنوع 
https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk

منعديداليفكبريةأهمّيةاحليويللتنّوعإّن
 :أهمّيتهمنونذكراجلوانب،

دورًالعبياحليويالتنّوعإّن:االقتصادياجلانب•
فرصًةامينحنفالتنّوعالعامل؛اقتصاديفمهّمًا

مّمافةاملختلالوراثيةالرتكيباتعلىللتعّرف
تقّويجديدةاتونباتأفضلنباتاتإنتاجيفيساعد

إمداديفاحليويالتنّوعيساهمكمااالقتصاد،
تلفةاملخكاألخشابحيتاجونهمابكّلالبشر

 .واألغذية

ملهابأكاألدويةصناعةإّن:الصحياجلانب•
وحتافظوالنباتات،الدقيقةالكائناتعلىتعتمد

ىعلبالقضاءباملساهمةالعامةالصّحةعلى
 .الضارةواحلشراتالكائنات

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk


حيفظامهواحليويفالتنّوعواهلالك؛االنقراضمناحلماية•
والالغذاء،ناتالكائفيمنحالبيئّيةاألنظمةيفالبيئيالتوازن

النقراضتؤّديدقزيادةأيألّنالطبيعي؛املستوىعنعددهايزيد
 .بيئيةومشاكلأخرىأنواع

السّياحمنديدالعالبيئيالتنوعجيذبحيث:السياحياجلانب••
تقّويياحةالسوزيادةاملختلفة،احليةالكائناتأنواعملشاهدة

 .حللسيامتعةوهيجديدةعملفرصومتنحاالقتصاد

علىيةاحلالكائناتجلميعحقّ البقاءإّن:الروحياجلانب••
ضمنهوشرعتاحلقهذاالدياناتمجيعأعطتوقداختالفها،

كماان،اإلنسبطشمنوالنباتاتاحليواناتحلمايةضوابط
باالسرتخاءوروالشعالنفسيةالراحةجبمالهاحليويالتنّوعومينح

املزاجحيّسنةاملختلفهواياتكوممارسةالطبيعةفقصدلإلنسان،
اهللكوتمليفللتأّملالّدياناتبعضأشارتكماوالصحة،

 .قاخلالأبدعهمالعظمةرؤيااإلنسانمينحمّماوخلقه

 



 :اجلانب الشرعي

اْلَأْرِضِفياَتْعَثْوَوالاللَِّهِرْزِقِمْنَواْشَرُبواُكُلوا﴿:تعاىلقال

 ﴾ُمْفِسِديَن

َلُكْمَخْير ِلُكْمَذِإْصالِحَهاَبْعَداْلَأْرِضِفيُتْفِسُدواَوال﴿:تعاىلقال

 ﴾ُمْؤِمِننَيُكْنُتْمِإْن

النَّاِسَأْيِديَسَبْتَكِبَماَواْلَبْحِراْلَبرِِّفياْلَفَساُدَظَهَر﴿:تعاىلوقال

 ﴾َيْرِجُعوَنَلَعلَُّهْمَعِمُلواالَِّذيَبْعَضِلُيِذيَقُهْم

 

 :وسلمعليهاهللصلىقال

َأْوَطْير ِمْنُهُلَفَيْأُكَزْرًعاَيْزَرُعَأْوَغْرًسا،َيْغِرُسُمْسِلٍمِمْنَما))

((َصَدَقٌةِبِهَلُهَكاَنِإلَّاَبِهيَمٌةَأْوِإْنَسان 
 [َعْنُهاللَُّهَرِضَيَماِلٍكْبِنَأَنِسَعْنعليهمتفق]

َيُقوَمَلاَأْنَتَطاَعاْسَفِإْنَفِسيَلٌة،َأَحِدُكْمَوِبَيِدالسَّاَعُةَقاَمْتِإْن))

((َفْلَيْفَعْلَيْغِرَسَهاَحتَّى
 [َعْنُهاللَُّهَرِضَيَماِلٍكْبِنَأَنِسَعْنأمحد]

 



احملاضرة اخلامسة و السادسة

مقدمة  . 

التوزيع اجلغرايف للحيوان.

التوازن البيئي.

أهمية احليوانات يف التوازن البيئي.

أهمية احملافظة على احليوانات الفطرية.

أسباب انقراض الكائنات احلية.

طرق احملافظة على احلياة الربية.

دور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الكائنات احلية.

 (.حمليًا وعامليًا)التشريعات وأنظمة محاية احلياة الفطرية

 (.الفقاريات والالفقاريات)احليوانات الفطرية يف اجلزيرة العربية

الوضع الراهن للكائنات احلية الفطرية باململكة.

األنواع املهددة باالنقراض.

احملميات الطبيعية يف اململكة.

إدارة احلياة الفطرية.



:تقديم
األهميةإىلإضافةالطبيعيالتوازنعلىاحلفاظيفمهمًادورًاالربيةاحليواناتتلعب•

العقارب،كافحةميفالقنفذكدوروالرياضية،الرتفيهيةوالسياحيةواالقتصادية
البعوضكافحةميفاخلفافيشودورواحلشرات،الذبابمكافحةيفالضفدعودور

علىالبيضاءةالذبابمكافحةيفالرتيكوديرمامتطفالتودور،الطائرةواحلشرات
الزراعيةارضالقومكافحةيفالبوموطيوراجلارحةوالطيوراألفاعيودورالقطن،

ذاتمثارعطاءوإاألزهارتلقيحيفالنحلحشراتوخباصةاحلشراتودوركالفئران
احلشراتورودالضارة،احلشراتمكافحةيفالصغريةالطيورودورجيدة،نوعية

املن،شراتحتفرتساليتالعيدأبوكخنفساءالضارةللحشراتحيويةكأعداء
آكالتودورت،للحيوانااهلضمياجلهازيفمرورهاعربالبذوربعضأنباتوتشجيع

احليواناتتقليليفدييةالثاملفرتساتودورامليتة،احليواناتجثثمنالتخلصيفالرمم
الربيةحليواناتاجمتمعاتيفاألوبئةحدوثفرصتقلوبذلكواملريضةالضعيفة

والدورفقطوالقويةالسليمةاحليواناتتبقيحيثالطبيعيباالنتخابواملساهمة
 .الغذائيةالسلسلةإستمراريةيفالربيةلألحياءاملتكامل

سنويًادوالرًامليار200وحنالعاملمستويعلىالربيةاألنواعيفاالجتارنشاطقيمةتبلغ•
 .مشروعةجتارة60%حنومنها



الستخدامها يف الكثري من عناصر احلياة الربية مصدر للجيناتتعترب •
حيوان من خالل  من نبات واالقتصادية عمليات التحسني الوراثي لألنواع 

لربية ميكن أن التقنيات احليوية احلديثة ، كما وجد أن بعض األنواع ا
وره ، فاحلياة يستخدم كمؤشر على تطور النظام البيئي أو على تده

 .الربية معني ال ينضب من العطاء إذا أحسن استثماره

مان احملافظة على ومحاية هذه احليوانات والنباتات يف الرب والبحر، ض•
اة الربية من تلك  احلياة الربية لألجيال القادمة، وبالتالي فان محاية احلي

احليوانات األخطار هي محاية األنواع املهددة باالنقراض من النباتات و
وجودة لألجيال  باإلضافة إىل مواطنها وذلك ضمان أن تكون الطبيعة م

 .القادمة لالستمتاع باحلياة الربية

 

 



احليةدور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الكائنات 

Wildlife Authority            Saudiاهليئة السعودية للحياة الفطرية •

بنفسلفطريةااحلياةعلىللحفاظالعامليةواحملليةاملنظماتتسعى
 .العامةالتوجهاتواألهداف

احملافظةإىل،األساسينظامهاعليهنصملاطبقًااهليئة،تسعىحيث
مناءواستعادةيعية؛الطبمواطنهاوعلىوالبحرالربيفالفطريةاحلياةعلى

 :اللخمنوذلكاململكة،يفاملتدهورةواملواطناألنواعوازدهار

 

استصدار.  .احملميةناطقاملإقامةواقرتاحباحلمايةاخلاصةالتشريعات1

تشجيع. وخاصةألحياءاعلومحقولخمتلفيفالعلميةالبحوثوإجراء2
 .الطبيعيةالبيئاتيفتعيشاليتواحليواناتبالنباتاتمنهايتعلقما

إثارة. إجيادوحماولةفطريةالباحلياةاملتعلقةالبيئيةبالقضايااالهتمام3
احملليةؤمتراتواملوالندواتاللقاءاتعقدطريقعنهلامناسبةحلول

 .اجملاالتهذهيفاملتخصصنيقبلمنملناقشتها



املتعلقةلبحوثاونتائجاحلاليةللمعرفةشاملمسحإجراء.4
السعوديةالعربيةاململكةيفالطبيعيةواملواطنالفطريةباحلياة

والعامليةاحملليةاملعلوماتمصادرخمتلفيفاملنشورةتلكسواء
 .منهااملنشورغريأو

علىحملافظةاإىلتهدفومشروعاتخططوتنفيذتطوير.5
إقامةطريقنعالطبيعيةمواطنهايفوإمنائهاالفطريةاحلياة
األنظمةصدارواستاململكةيفالفطريةللحياةحمميةمناطق

 .طبيقهاتعلىوالعملاملناطقبتلكاخلاصةوالتعليمات

حكوميةمنةالوطنيواهليئاتالوزاراتخمتلفمعالتعاون.6
 واهليئاتاألفرادمعوكذلكحكوميةوغري



واكثاريةكز حبثية أنشأت اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها ثالث مرا•
سعودية يف كل من للحفاظ على التنوع النباتي واحليواني يف اململكة العربية ال

 :وهي الطائف والثمامة والقصيم 

1986ريل من عام تأسس املركز يف شهر أب: الوطني ألحباث احلياة الفطرية املركز -1
ة  كيلومرت مربع، ومجيع املساحة مسيج35مساحة املركز بنحو الطائف تقدر يف 

ية، جتري فيه كمحمية طبيعية شبه صحراوية تسودها أشجار الطلح واألعشاب الرب
ة املهددة باالنقراض العناية باحلبارى واملها العربي يف املركز كأهم احليوانات الفطري

 .ومائة هكتارورعايتها وإكثارها يف مسيجات ترتاوح مساحاتها بني نصف هكتار

لتابعة ملنطقة  يقع املركز يف الثمامة ا: امللك خالد ألحباث احلياة الفطرية مركز -2
إلدارة  1987املوافق كم مشال الرياض، أنشئ املركز عام 70الرياض على بعد 

يرمحه اهلل لعزيز بن عبد اامللك خالد وإمناء جمموعة احليوانات اخلاصة اليت بدأها 
نوع 20حيوان تنتمي إىل 600مزرعته بالثمامة، واليت ضمت وقتها أكثر من يف 

 .والريمإلدمياخمتلف من بينها أنواع عربية تراثية أهمها املها العربي وظباء 

نطقة اخلفيات يقع هذا املركز يف م: األمري حممد السديري إلكثار ظباء الريم مركز -3
لفطرية باحملافظة بالقصيم، تقوم اهليئة من خالل مركز امللك خالد ألحباث احلياة ا

 .ية املالئمةعلى قطيع ظباء الريم ورعايته وإعادة توطينها يف املناطق احملم

 



:السعوديةالدولية التي صادقت عليها االتفاقيات 

ة يف احملافظة على وافقت اململكة العربية السعودية على أربعة اتفاقيات دولي
 :الفطرية احلياة 

 

عية يف دول جملس  احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبياتفاقية -1
، انضمت 2001صدرت يف مسقط عام : التعاون لدول اخلليج العربية 

هـ، وتستهدف االتفاقية 1424اململكة العربية السعودية إىل االتفاقية عام 
ليمة ومتنامية خاصة احملافظة على النظم البيئية واحلياة الفطرية يف حالة س

نات الفطرية األنواع املهددة باالنقراض ورفع مستوى احملافظة على الكائ
شجيع التعاون بني  احليوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية، وتهدف أيضا إىل ت

 .دول اجمللس

 :أنظر كامل االتفاقية

http://sites.gcc-
sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=355

http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=355


 

انضمتوقد،1992عاملالربازييفصدرت:األحيائيللتنوعاملتحدةاألمماتفاقية-2
التفاقيةاعلىوقعتاليتالدولعددبلغهـ،1422عامالسعوديةالعربيةاململكةإليها
البيولوجيالتنوعناصرعواستخدامالبيولوجيالتنوعصيانةاالتفاقيةتستهدفدولة،191
املوارداستخدامعنةالناشئللمنافعواملنصفالعادلوالتقاسملالستدامةقابلحنوعلى

لصيانةوطنيةلعمبرامجأواسرتاتيجياتأوخططالدولوضعإىلوتهدفاجلينية،
 .اإلحيائيالتنوع

 

اململكةانضمت،1979عامبونيفصدرت:املهاجرةاألنواععلىاحملافظةمعاهدة-3
دولة،108املعاهدةعلىوقعتاليتالدولعددبلغهـ،1410عامإليهاالسعوديةالعربية

البحوثعملياتاءوإجرالفطريةاحلياةعلىاحملافظةرئيسيبشكلاملعاهدةوتستهدف
 .البيئيالوعيونشرواملتابعةوالتقييمالعلمية

والنباتاحليواناتاتجمموعمنباالنقراضاملهددةاألنواعيفالدوليةالتجارةاتفاقية-4
هـ1416عاماملعاهدةإىلاململكةانضمت،1973عامواشنطنيفصدرت:(سايتس)
لتجارةاأنضماناالتفاقيةتستهدفدولة،172االتفاقيةعلىوقعتاليتالدولعددبلغ،

كمااحلياة،قيدلىعاألنواعتلكبقاءتهددالالفطريةوالنباتاتباحليواناتالدولية
وأكثرنباتي،نوع28000منألكثراملستوياتخمتلفةومحايةأهميةاالتفاقيةوتعطي

 حيوانينوع5000من

 



الالزمةيةواالجتماعاألحيائيةواملسوحاتالدراساتإجراءيفاململكةاستعانت

”IUCN”يعةالطبلصونالعاملياالحتادخبربةاحملميةاملناطقمنظومةإلعداد

International Union for Conservation of Natureخرباءقامحيث

احلياةىعلللمحافظةوطنيةمنظومة"وثيقةبإعدادم1991عامواهليئةاالحتادمن

أساسهاعلىمتاليت"يةالسعودالعربيةاململكةيفاملستدامةالريفيةوالتنميةالفطرية

اليتاملنظومةتتضمن.اململكةيفاآلنحتىاحملميةاملناطقمناملعلنةالشبكةإقامة

منطقة62منها)منطقة75محايةاقرتاحالبيئيةللمستجداتوفقامؤخراحتديثهامت

16)حممية35هليئةاتديرأنلهاملخططومن.(حبريةوساحليةمنطقة13برية،

جهاتقبلمن(ومقرتحةقائمة)منطقة40تدارأنعلى؛(مقرتحة20قائمة،حممية

والطائفعسريوالرياضيفالزراعةلوزارةالتابعةالوطنيةاملتنزهاتمنهاأخرى

امللكيةاهليئةوواإلماراتوالقرويةالبلديةالشئونلوزارةالتابعةواملناطقوغريها

من%10.42بنحوةاملقرتحللمنظومةاإلمجاليةاملساحةوتقدر.وغريهاوينبعللجبيل

ملنفعةاملناطقلكتيفاملتجددةالطبيعيةاملواردلتنميةختصصاململكةمساحة

 .اإلنسان



ئةعلى البيالعاملية للحفاظ أبرز املنظمات و اهليئات 
• Defenders of Wildlife

• Durrell Wildlife Conservation Trust

• The Earth Organization - conserving Mother Earth

• European Wildlife (Europe) - Conservation of European Wilderness

• IUCN - International Union for the Conservation of Nature

• The Land Conservancy (TLC) - British Columbia land trust modeled after the National Trust of Britain

• National Audubon Society - is a non-profit environmental organization dedicated to 
conservation

• The Nature Conservancy - international land trust Ocean Conservancy - ocean ecosystems

• Rainforest Trust

• Wildlife Conservation Society

• Wildlife Research and Conservation Trust

• World Wildlife Fund - International Conservation

• Zoological Society of London



 اجلبيل
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ة احلرة 
ّ
ة حر

ّ
حممي

غربمشالقعوتاهليئة؛أقامتهااليتاحملمّياتأوىلهياحلرةحّرةحممّية•
شرقومتتد،اهلامشّيةاألردنّيةاململكةحدودمعالسعوديةالعربيةاململكة

يتأّلف.مرّبعاكيلومرتًا13775احملمّيةهذهمساحةوتبلغالسرحان؛وادي
الّسودلبازلتّيةاالّصخورفيهاتكثربركانيههضبةمناحملمّيةهذهسطح

بنيارتفاعهارتاوحيالّتياملنخفضةالربكانّيةاجلبالمنجمموعةإىلإضافة
 .البحرسطحعنمرتا1150و800

 
وحولّيةمعّمرةاتاتنبمنيتأّلفاّلذيالّنباتيغطائهابتنّوعاحملمّيةومتتاز
الّطرفافيهاجاراألشأهمومن.جوانبهاوعلىالّسيولجمارييفعادةتكثر
األعشابوالشجرياتمنالعديدتوجدكما.والعوسجواإلرطيواألثل

والّذئبّريمالظيباحملمّيةهذهيفاملوجودةاحليواناتأهمومن.احلولّية
الرّبياألرنب،املخّططالّضبع،الّرمليوالثعلب،األمحرالّثعلب،العربي

وتسعةلكروانواالّذهيبوالعقاباحلبارىالطيورمنيوجدكما.واجلربوع
عددإىلاإلضافةبواملهاجرة،املقيمةالطيورمنأخرىوأنواعالقنابرمنأنواع

 .الّزواحفمن



ة الوعول 
ّ
حممي

وتبعدمتيم،ينبحوطةوغرباحلريقجنوبالوسطىاملنطقةيفالوعولحممّيةتقع•
عنةعباروهي؛مرّبعاكيلومرتًا1840,9مساحتهاوتبلغكيلومرًتا؛180الّرياضعن

والشعابألوديةامنالعديدتتخّللهاطويقجبالسلسلةضمنوعرةكبريةهضبة
 مرتا1097ىلإللجبالالغربّيةاحلواّفارتفاعويصل.الرملّيةاملناطقوبعض

.احملميةأوديةيفةخاّصبصورةوالغضىوالّسدروالّسلموالّسمرالّطلحأشجارتكثر.•
وتنموشعاب،والالّصغريةاألوديةيفواحلشائشواألعشابالشجرياتتوجدكما

املنطقةهذهيةحلماالرئيسيالّسببكانوقد.األمطارهطولبعدجيدبشكل
زادتماسرعانذيالالفطرّيةحبالتـهالوعولمنمتبقيصغريقطيـععلىاحتـواؤها

وعدةالّثعالبذلكوكجيدةبأعدادالوبراحملمّيةيفيوجدكما.احلمايةبعدأعداده
 .الّزواحفنواعأمنوعددالّرملياحلجلأهمهامنالّتيوالّطيورالقوارضمنأنواع

طبيعةمعتأقلمتم1990عاماحملميةيفاإلدميظيبمنأعدادتوطنيإعادةمتوقد•
 .جيدبشكلأعدادهاوتنامتاملنطقة



يد 
ّ
ة حمازة الص

ّ
حممي

ةمدينشرقمشالكيلومرتًا180حواليبعدعلىالغربّيةاملنطقةيفالّصيدحمازةحممّيةتقع•
يبلغبسياجتأحيطثمحمميةاملنطقةأعلنت.مرّبعاكيلومرتًا2553مساحتهاوتبلغالّطائف؛
احليوانيةألنواعاتوطنيإعادةجتاربلبدءطبيعيًاخمتربًالتكونكيلومرتًا220حميطه
للحياةالسعوديةةللهيئالتابعةاألحباثمراكزيفإكثارهامتواليتاملتوطنةالفطرية

حتىاالنقراضكوشعلىكانالذيالنباتيالغطاءصونعلىالسياجوساعدالفطرية،
 .ومومسيةحوليةوحشائشبنباتاتزاخرةاحملميةأصبحت

أشجارمنتفّرقةمجمموعاتتتخّللهاقصريةحشائشمنللمحمّيةالنباتّيالغطاءيتأّلف•
والعوسجالّرمثثلماألخرىالّصحراوّيةالنباتاتبعضإىلباإلضافةواملرووالّسرحالّسمر
 .والّثمام

منأنواععدةوالّرمليوالقّطالّرمليوالثعلبالعربيالذئباحملمّيةحيواناتأهمومن•
والّرمخةاألمسرالّنسرواألصلعالّنسرأهمهاالّطيورمنخمتلفةأنواعإىلباإلضافةالقوارض
 .الّزواحفمنأنواععدةوكذلكاملصرّية

إضافةتبعهام،1990عاميفاحملميةيفعربيةمهاة17بإطالقالتوطنيإعادةبرنامجبدأ
احلبارىوطائرلّريماظيبتوطنيأيضاوأعيد.متتاليةفرتاتعلىصغريةأخرىجمموعات

أنواعأقربهووالرقبة،أمحرالنعاماحملميةيفأطلقكما.م1991و1990عاميخاللفيها
 .احلمايةظليفاألنواعتلكأعدادتنامتوقد.املنقرضالعربيالنعامإىلالنعام

 



التنوع األحيائي يف املناطق اجلبلية•
مباالشجريالنباتيهاغطائبكثافةسنةالفاحنوقبلعسريومرتفعاتاحلجازجبالمتيزت

 .النائيةاملواقعيفمتفرقةمساحاتسوىمنهايتبقملواليتهكتارمليون2.7بنحويقدر
 

الغطاءكثافةمنبهزتتميمباالعاليةاألهميةذاتالنادرةالبيئاتمنالعرعرغاباتتعترب
  .البحرسطحمستوىفوقمرت2000،3000بنيترتاوحارتفاعاتعندووجودهاالشجري
إىلأدتاليتلقميااملوتظاهرةإىلاألخريةالسنواتيفالعرعرغاباتتعرضتقدوكانت

 .تهاومعاجلللظاهرةاحلقيقيةاألسبابملعرفةتتواصلاجلهودأنإالتدهورها،
-1500بنيترتاوحفاعاتارتعنداجلبالتلكمنحدراتعلىالربيالزيتونأشجارأيضًاتنتشر
أكثرهامناألخرىباتيةالناألنواعمنالعديدإىلإضافةالبحرسطحمستوىفوقمرت2000

 .واألرطىوالرمثالطلحياتمثلالنموبطيئةاألنواعانتشارًا
اململكةمنلشماليةااملناطقومرتفعاتالوسطىاملنطقةيفطويقجبالسلسلةوتتميز

 .اجلبليالوعلهمهاأربوعهايفالفطريةاحليواناتمنكثريةأنواعووجودالشديدةبوعورتها
والتوسعاجلائرالرعيواألشجارقطعاجلبليةاملناطقيفالبيئيةاملشاكلأهممنويعترب

 .التشجريإعادةملشروعاتاملرتفعةوالكلفةوالتلوثالعمراني

 



التنوع األحيائي يف البيئات البحرية•
ساحليعلىكيلومرت2500بطولمتتدبسواحلالسعوديةالعربيةاململكةتتمتع•

حيثاإلقليميفحارالبأعمقمناألمحرالبحريعترب.العربيواخلليجاألمحرالبحر
 .املغلقةالضحلةالبحارمنالعربياخلليجيعتربحنييفمرت،2500حنوعمقهيبلغ

اإلستوائيةالغاباتهابكونالعربيواخلليجاألمحرالبحريفالبحريةالبيئاتتوصف•
يفاسرتاتيجيًاورًادوللعبهاالبحريةالكائناتمنالطبيعيةبالثرواتلغناهاالبحرية

 .البحرمياهمناحملالةواملياهالسمكيةبالثروةاململكةإمداد

حنييفنوعًا250نوتتضماألخاذ؛جبماهلااألمحرالبحريفاملرجانيةالشعابتشتهر•
وتدعم.لنائيةااجلزرحولمتمركزةالعربياخلليجيفوانتشارًاعددًاأقلتكون

تسجيلمت.نادرةالوالالفقارياتالسمكيةاألنواعمنالعديدحياةاملرجانيةالشعاب
  .العربياخلليجيفنوعًا542األمحر،البحريفالبحريةاألمساكمننوعًا1280

منألكرباللزخماملالئمةاملواطنالبحريةوالطحالباحلشائشمهادوتوفر •
البيئيةالنظمونوصوإنتاجيةالبحريةوالسالحفالبحرعرائسمثلالبحريةاألحياء
 العاملية

 



التنوع األحيائي يف البيئات الصحراوية•
 كونها نوع نباتي فطري يف اململكة إىل2250تعود أهمية انتشار أكثر من •

بع على قمتها احلياة والسالسل الغذائية اليت يرتإلهراماتالقاعدة األساسية 
نوعًا 98نوعًا من الثدييات يف اململكة من مجلة 76يوجد كذلك . اإلنسان

سد اآلسيوي والنعام  من األنواع املنقرضة األ. يف شبه اجلزيرة العربيةثدييًا
طر االنقراض ويواجه خ. العربي ورمبا غزال العفري السعودي والفهد الصياد

ي وغزال الريم أنواع أخرى من الثدييات من بينها النمر العربي واملها العرب
 .اإلدميوغزال 

 
نوعًا 185نوع من الطيور منها عشرة أنواع متوطنة، 444يوجد كذلك  

ور املهاجرة من آسيا متكاثراً  وتعد بذلك اململكة حمطة للعديد من أنواع الطي
لرتاثية اليت ختضع وتعد احلبارى من الطرائد ا. وأوروبا إىل أفريقيا وبالعكس

اث احلياة مركز األمري سعود الفيصل ألحب لربنامج إكثار مكثف يف
 . الفطرية 

من حنو اخلواضةر جتذب بيئات املد واجلزر يف اخلليج العربي ماليني الطيو•
  .نوع لتقضي فيها فرتة الشتاء125

.نوعًا من السحالي67نوعًا من الثعابني، 45يوجد من الزواحف يف اململكة  •
عد الضب من األنواع ومن بني الزواحف ي. كما يوجد سبعة أنواع من الربمائيات

 يةالشائعة إال أنه مهدد بالصيد اجلائر وتدمري مواطنه الطبيع

 



الرطبةالتنوع األحيائي يف األراضي •

واملياهاجلوفيةالعيونواآلبارمثلالطبيعيةالعذبةاملياهذاتالرطبةاألراضيتعد•
.اجلافةوشبهافةاجلاملناطقيفحساسيةالبيئاتأكثرمنلألمطارالسطحية

الصرفمناطقريةاحلضاملناطقجبوارصناعيًانشأتاليتالرطبةالبيئاتومن
إليهاجذبتاليتالبيئاتأهممنومجيعهاالسدود،وخزاناتوالصحيالزراعي

  .والزائرةكاثرةواملتاملتوطنةواحليوانيةالنباتيةالفطريةاألنواعمنالعديد

البيئاتأهممنجواخللياألمحرالبحرساحليعلىالرطبةاملاجنروفبيئاتوتعد•
  .والقرمالشورةهمانوعاناملاجنروفمنوجيد.احلساسةالبحرية

البحريةالسالحفرتكاثبيئاتأهممنفتعتربالساحليةالرمليةالبيئاتوأما
  .والرتفيهالصيداستخداماتعنفضاًل

تعترباليتقارياتوالالفالطحالبوالطينيةالرمليةاملسطحاتيفكذلكتنتشر•
  .الرطبةالبيئاتيفاحليةالكتلةمناألعظماجلزء

 



احملميةالتنوع األحيائي يف املناطق •

موحة للمناطق  تعترب شبكة املناطق احملمية جزء من منظومة ط•
103اية احملمية يف اململكة العربية السعودية تستهدف مح

من مساحة اململكة  % 10منطقة برية وحبرية تقتطع حنو 
 اإلنسان ختصص لتنمية املوارد الطبيعية املتجددة ملنفعة

من%4مساحةتشغلمنطقة15املعلنةاحملميةاملناطقتشمل•
للتنوعراثيةالووالبنوكالطبيعيةاملواطنهياململكةمساحة

الساخنةاعالبقخاصةاململكة،يفوالبحريالربياألحيائي
 واحليوانيةالنباتيةالفطريةللكائنات

الطبيعيغرايفاجلاإلنتشارنقطةاملعلنةاحملميةاملناطقمتثل•
انقرضتقدتكاناليتواحليوانيةالنباتيةاألنواعمنللعديد

أوالنادرةأوضاإلنقراوشكعلىاليتأوالطبيعيةالبيئةمن
 عليهااإلنسانجبوراملهددة

 



:احملاضرتني السابعة و الثامنة
 :شاهد الروابط الثالثة أدناه و دون ملخصا هلذه املشاهدات•

•https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44
الحياة البرية في المملكة العربية السعودية-وثائقي •

•https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
Animals Arabian Peninsulaحيوانات الجزيرة العربية 

https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0
حيوانات مهدده في االنقراض واالختفاء من جزيرة العرب 

https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0


احملاضرتني التاسعة و العاشرة

 :شاهد الروابط الثالثة أدناه و دون ملخصا هلذه املشاهدات•

https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo

1الحياة البرية في المملكة العربية السعودية الجزء •

•https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors

2الحياة البرية في المملكة العربية السعودية الجزء •

https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors



