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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 

حضور و مشاركة10

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

 

 

 5-13



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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https://youtu.be/tZcy2hi3FDc

