
احلفاظ على البيئة الربية



الطبيعيلتوازناعلىاحلفاظيفمهمًادورًاالربيةاحليواناتتلعب•
والرياضية،فيهيةالرتوالسياحيةواالقتصاديةاألهميةإىلإضافة
مكافحةيفالضفدعودورالعقارب،مكافحةيفالقنفذكدور
عوضالبمكافحةيفاخلفافيشودورواحلشرات،الذباب

مكافحةيفالرتيكوديرمامتطفالتودور،الطائرةواحلشرات
اجلارحةروالطيواألفاعيودورالقطن،علىالبيضاءالذبابة
ودورانكالفئرالزراعيةالقوارضمكافحةيفالبوموطيور

مثارإعطاءواألزهارتلقيحيفالنحلحشراتوخباصةاحلشرات
احلشراتةمكافحيفالصغريةالطيورودورجيدة،نوعيةذات

ةالضارللحشراتحيويةكأعداءاحلشراتودورالضارة،
أنباتتشجيعواملن،حشراتتفرتساليتالعيدأبوكخنفساء

ودورات،للحيواناهلضمياجلهازيفمرورهاعربالبذوربعض
ودورة،امليتاحليواناتجثثمنالتخلصيفالرممآكالت

وبذلكواملريضةةالضعيفاحليواناتتقليليفالثدييةاملفرتسات
واملساهمةلربيةااحليواناتجمتمعاتيفاألوبئةحدوثفرصتقل

فقطالقويةوالسليمةاحليواناتتبقيحيثالطبيعيباالنتخاب
 .الغذائيةلسلةالسإستمراريةيفالربيةلألحياءاملتكاملوالدور

حنوالعاملستويمعلىالربيةاألنواعيفاالجتارنشاطقيمةتبلغ•
 .مشروعةجتارة60%حنومنهاسنويًادوالرًامليار200



محاية احلياة الفطرية يف البيئة الصحراوية
للجيناتصدرمالربيةاحلياةعناصرمنالكثريتعترب•

ألنواعلالوراثيالتحسنيعملياتيفالستخدامها
قنياتالتخاللمنوحيواننباتمناالقتصادية

الربيةنواعاألبعضأنوجدكما،احلديثةاحليوية
البيئيامالنظتطورعلىكمؤشريستخدمأنميكن

منينضبالمعنيالربيةفاحلياة،تدهورهعلىأو
 .استثمارهأحسنإذاالعطاء

والبحر،لربايفوالنباتاتاحليواناتهذهومحاية•
القادمة،لألجيالالربيةاحلياةعلىاحملافظةضمان

هياألخطاركتلمنالربيةاحلياةمحايةفانوبالتالي
تالنباتامنباالنقراضاملهددةاألنواعمحاية

أنمانضوذلكمواطنهاإىلباإلضافةواحليوانات
تمتاعلالسالقادمةلألجيالموجودةالطبيعةتكون
 .الربيةباحلياة

 

 



ائنات احليةدور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الك
Wildlife Authority  Saudiاهليئة السعودية للحياة الفطرية •

الفطريةحلياةاعلىللحفاظالعامليةواحملليةاملنظماتتسعى
 .العامةالتوجهاتواألهدافبنفس

إىل،ألساسيانظامهاعليهنصملاطبقًااهليئة،تسعىحيث
مواطنهاعلىووالبحرالربيفالفطريةاحلياةعلىاحملافظة
يفملتدهورةاواملواطناألنواعوازدهارمناءواستعادةالطبيعية؛
 :خاللمنوذلكاململكة،

استصدار. قامةإواقرتاحباحلمايةاخلاصةالتشريعات1
 .احملميةاملناطق

تشجيع. علومولحقخمتلفيفالعلميةالبحوثوإجراء2
اليتواناتواحليبالنباتاتمنهايتعلقماوخاصةاألحياء
 .الطبيعيةالبيئاتيفتعيش

إثارة. الفطريةياةباحلاملتعلقةالبيئيةبالقضايااالهتمام3
للقاءاتاعقدطريقعنهلامناسبةحلولإجيادوحماولة

املتخصصنيقبلمنملناقشتهااحملليةواملؤمتراتوالندوات
 .اجملاالتهذهيف



ونتائجاليةاحلللمعرفةشاملمسحإجراء.4
املواطنوالفطريةباحلياةاملتعلقةالبحوث

سواءوديةالسعالعربيةاململكةيفالطبيعية
ملعلوماتامصادرخمتلفيفاملنشورةتلك

 .هامناملنشورغريأووالعامليةاحمللية

إىلتهدفومشروعاتخططوتنفيذتطوير.5
يفهاوإمنائالفطريةاحلياةعلىاحملافظة
اطقمنإقامةطريقعنالطبيعيةمواطنها
استصدارواململكةيفالفطريةللحياةحممية

ناطقاملبتلكاخلاصةوالتعليماتاألنظمة
 .تطبيقهاعلىوالعمل

يئاتواهلالوزاراتخمتلفمعالتعاون.6
ذلكوكحكوميةوغريحكوميةمنالوطنية

 واهليئاتاألفرادمع



ها ثالث مراكز  أنشأت اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائ•
واني يف اململكة  للحفاظ على التنوع النباتي واحليواكثاريةحبثية 

 :صيم وهي العربية السعودية يف كل من الطائف والثمامة والق

ملركز يف تأسس ا: املركز الوطني ألحباث احلياة الفطرية -1
35نحو يف الطائف تقدر مساحة املركز ب1986شهر أبريل من عام 

شبه  كيلومرت مربع، ومجيع املساحة مسيجة كمحمية طبيعية
فيه العناية  صحراوية تسودها أشجار الطلح واألعشاب الربية، جتري

فطرية املهددة باحلبارى واملها العربي يف املركز كأهم احليوانات ال
حاتها بني  باالنقراض ورعايتها وإكثارها يف مسيجات ترتاوح مسا

 .نصف هكتار ومائة هكتار

ملركز يف يقع ا: مركز امللك خالد ألحباث احلياة الفطرية -2
ئ  كم مشال الرياض، أنش70الثمامة التابعة ملنطقة الرياض على بعد 

ة  إلدارة وإمناء جمموعة احليوانات اخلاص1987املركز عام املوافق 
 مزرعته بالثمامة،  اليت بدأها امللك خالد بن عبد العزيز يرمحه اهلل يف

نوع خمتلف من20حيوان تنتمي إىل 600واليت ضمت وقتها أكثر من 
 .والريمإلدميابينها أنواع عربية تراثية أهمها املها العربي وظباء 

قع هذا ي: مركز األمري حممد السديري إلكثار ظباء الريم -3
ن خالل مركز  املركز يف منطقة اخلفيات بالقصيم، تقوم اهليئة م
طيع ظباء الريم  امللك خالد ألحباث احلياة الفطرية باحملافظة على ق
 .ورعايته وإعادة توطينها يف املناطق احملمية املالئمة

 



:وديةالدولية التي صادقت عليها السعاالتفاقيات 

تفاقيات دولية وافقت اململكة العربية السعودية على أربعة ا
 :يف احملافظة على احلياة الفطرية 

 

مواطنها الطبيعية  اتفاقية احملافظة على احلياة الفطرية و-1
صدرت يف :يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

ة إىل ، انضمت اململكة العربية السعودي2001مسقط عام 
ة على هـ، وتستهدف االتفاقية احملافظ1424االتفاقية عام 

يمة ومتنامية النظم البيئية واحلياة الفطرية يف حالة سل
حملافظة على  خاصة األنواع املهددة باالنقراض ورفع مستوى ا
الطبيعية،  الكائنات الفطرية احليوانية والنباتية ومواطنها

 .جمللسوتهدف أيضا إىل تشجيع التعاون بني دول ا

 :أنظر كامل االتفاقية
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عامالربازيليفرتصد:األحيائيللتنوعاملتحدةاألمماتفاقية-2
هـ،1422معاالسعوديةالعربيةاململكةإليهاانضمتوقد،1992

اقيةاالتفتستهدفدولة،191االتفاقيةعلىوقعتاليتالدولعددبلغ
حنوعلىيولوجيالبالتنوععناصرواستخدامالبيولوجيالتنوعصيانة

عنناشئةالللمنافعواملنصفالعادلوالتقاسملالستدامةقابل
أوخططالدولوضعإىلوتهدفاجلينية،املوارداستخدام

 .حيائياإلالتنوعلصيانةوطنيةعملبرامجأواسرتاتيجيات

،1979عامبونيفصدرت:املهاجرةاألنواععلىاحملافظةمعاهدة-3
الدولعددبلغهـ،1410عامإليهاالسعوديةالعربيةاململكةانضمت

ئيسيربشكلاملعاهدةوتستهدفدولة،108املعاهدةعلىوقعتاليت
والتقييملعلميةاالبحوثعملياتوإجراءالفطريةاحلياةعلىاحملافظة
 .البيئيالوعيونشرواملتابعة

جمموعاتمننقراضباالاملهددةاألنواعيفالدوليةالتجارةاتفاقية-4
،1973عامنواشنطيفصدرت:(سايتس)والنباتاحليوانات

اليتالدولعددبلغ،هـ1416عاماملعاهدةإىلاململكةانضمت
التجارةأنضماناالتفاقيةتستهدفدولة،172االتفاقيةعلىوقعت

علىاألنواعلكتبقاءتهددالالفطريةوالنباتاتباحليواناتالدولية
املستوياتفةخمتلومحايةأهميةاالتفاقيةوتعطيكمااحلياة،قيد

 حيوانينوع5000منوأكثرنباتي،نوع28000منألكثر

 



ائيةاألحيواملسوحاتالدراساتإجراءيفاململكةاستعانت

االحتادةخبرباحملميةاملناطقمنظومةإلعدادالالزمةواالجتماعية

IUCN”International”الطبيعةلصونالعاملي Union for

Conservation of Natureاهليئةواالحتادمنخرباءقامحيث

احلياةىعلللمحافظةوطنيةمنظومة"وثيقةبإعدادم1991عام

اليت"السعوديةعربيةالاململكةيفاملستدامةالريفيةوالتنميةالفطرية

اآلنحتىحملميةااملناطقمناملعلنةالشبكةإقامةأساسهاعلىمت

وفقاؤخرامحتديثهامتاليتاملنظومةتتضمن.اململكةيف

برية،منطقة62منها)منطقة75محايةاقرتاحالبيئيةللمستجدات

35اهليئةديرتأنلهاملخططومن.(حبريةوساحليةمنطقة13

منطقة40تدارأنعلى؛(مقرتحة20قائمة،حممية16)حممية

التابعةالوطنيةاملتنزهاتمنهاأخرىجهاتقبلمن(ومقرتحةقائمة)

التابعةناطقواملوغريهاوالطائفوعسريالرياضيفالزراعةلوزارة

وينبعللجبيلكيةامللواهليئةواإلماراتوالقرويةالبلديةالشئونلوزارة

من%10.42نحوباملقرتحةللمنظومةاإلمجاليةاملساحةوتقدر.وغريها

تلكيفجددةاملتالطبيعيةاملواردلتنميةختصصاململكةمساحة

 .اإلنسانملنفعةاملناطق



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



حمميات احلياة الفطرية 
يف 

اململكة العربية السعودية



 اجلبيل
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ة احلرة 
ّ
ة حر

ّ
حممي

مشالوتقعئة؛اهليأقامتهااليتاحملمّياتأوىلهياحلرةحّرةحممّية•
اهلامشّية،ّيةاألردناململكةحدودمعالسعوديةالعربيةاململكةغرب
13775احملمّيةهذهمساحةوتبلغالسرحان؛واديشرقومتتد

تكثربركانيهةهضبمناحملمّيةهذهسطحيتأّلف.مرّبعاكيلومرتًا
جلبالامنجمموعةإىلإضافةالّسودالبازلتّيةالّصخورفيها

عنمرتا1150و800بنيارتفاعهايرتاوحالّتياملنخفضةالربكانّية
 .البحرسطح

 
معّمرةنباتاتنميتأّلفاّلذيالّنباتيغطائهابتنّوعاحملمّيةومتتاز
أهمومن.جوانبهاوعلىالّسيولجمارييفعادةتكثروحولّية

منالعديدوجدتكما.والعوسجواإلرطيواألثلالّطرفافيهااألشجار
هذهيفاملوجودةاحليواناتأهمومن.احلولّيةواألعشابالشجريات

،الّرمليوالثعلب،األمحرالّثعلب،العربيوالّذئبالّريمظيباحملمّية
الطيورنميوجدكما.واجلربوعالرّبياألرنباملخّطط،الّضبع

وأنواعنابرالقمنأنواعوتسعةوالكروانالّذهيبوالعقاباحلبارى
 .الّزواحفنمعددإىلباإلضافةواملهاجرة،املقيمةالطيورمنأخرى



ة الوعول 
ّ
حممي

بينحوطةوغرباحلريقجنوبالوسطىاملنطقةيفالوعولحممّيةتقع•
كيلومرتًا1840,9مساحتهاوتبلغكيلومرًتا؛180الّرياضعنوتبعدمتيم،
تتخّللهاطويقبالجسلسلةضمنوعرةكبريةهضبةعنعبارةوهي؛مرّبعا

احلواّفارتفاعويصل.الرملّيةاملناطقوبعضوالشعاباألوديةمنالعديد
 مرتا1097إىلللجبالالغربّية

أوديةيفخاّصةورةبصوالغضىوالّسدروالّسلموالّسمرالّطلحأشجارتكثر.•
الّصغريةوديةاأليفواحلشائشواألعشابالشجرياتتوجدكما.احملمية

الّسببكانوقد.األمطارهطولبعدجيدبشكلوتنمووالشعاب،
الوعولمنتبقيمصغريقطيـععلىاحتـواؤهااملنطقةهذهحلمايةالرئيسي

يفيوجدكما.احلمايةبعدأعدادهزادتماسرعانالذيالفطرّيةحبالتـه
لقوارضامنأنواعوعدةالّثعالبوكذلكجيدةبأعدادالوبراحملمّية
 .الّزواحفأنواعمنوعددالّرملياحلجلأهمهامنالّتيوالّطيور

تأقلمتم1990عاماحملميةيفاإلدميظيبمنأعدادتوطنيإعادةمتوقد•
 .جيدبشكلأعدادهاوتنامتاملنطقةطبيعةمع



يد 
ّ
ة حمازة الص

ّ
حممي

مشالكيلومرتًا180حواليبعدعلىالغربّيةاملنطقةيفالّصيدحمازةحممّيةتقع•
ميةحماملنطقةأعلنت.مرّبعاكيلومرتًا2553مساحتهاوتبلغالّطائف؛مدينةشرق

جتاربءلبدطبيعيًاخمتربًالتكونكيلومرتًا220حميطهيبلغبسياجأحيطتثم
مراكزيفثارهاإكمتواليتاملتوطنةالفطريةاحليوانيةاألنواعتوطنيإعادة

الغطاءصونعلىاجالسيوساعدالفطرية،للحياةالسعوديةللهيئةالتابعةاألحباث
بنباتاتاخرةزاحملميةأصبحتحتىاالنقراضوشكعلىكانالذيالنباتي

 .ومومسيةحوليةوحشائش

منمتفّرقةموعاتجمتتخّللهاقصريةحشائشمنللمحمّيةالنباتّيالغطاءيتأّلف•
مثلاألخرىحراوّيةالّصالنباتاتبعضإىلباإلضافةواملرووالّسرحالّسمرأشجار
 .والّثماموالعوسجالّرمث

أنواعوعدةلّرملياوالقّطالّرمليوالثعلبالعربيالذئباحملمّيةحيواناتأهمومن•
والّنسراألصلعرالّنسأهمهاالّطيورمنخمتلفةأنواعإىلباإلضافةالقوارضمن

 .الّزواحفمنأنواععدةوكذلكاملصرّيةوالّرمخةاألمسر
تبعهام،1990عاميفاحملميةيفعربيةمهاة17بإطالقالتوطنيإعادةبرنامجبدأ

الّريمظيبتوطنياأيضوأعيد.متتاليةفرتاتعلىصغريةأخرىجمموعاتإضافة
عامالناحملميةيفأطلقكما.م1991و1990عاميخاللفيهااحلبارىوطائر
أعدادتنامتوقد.املنقرضالعربيالنعامإىلالنعامأنواعأقربوهوالرقبة،أمحر

 .احلمايةظليفاألنواعتلك

 



التنوع األحيائي يف املناطق اجلبلية•
مباالشجريالنباتيائهاغطبكثافةسنةالفاحنوقبلعسريومرتفعاتاحلجازجبالمتيزت

 .النائيةاملواقعيفمتفرقةمساحاتسوىمنهايتبقملواليتهكتارمليون2.7بنحويقدر
 

الغطاءكثافةمنبهيزتتممباالعاليةاألهميةذاتالنادرةالبيئاتمنالعرعرغاباتتعترب
  .رالبحسطحمستوىفوقمرت2000،3000بنيترتاوحارتفاعاتعندووجودهاالشجري
إىلأدتاليتلقميااملوتظاهرةإىلاألخريةالسنواتيفالعرعرغاباتتعرضتقدوكانت

 .تهاومعاجلللظاهرةاحلقيقيةاألسبابملعرفةتتواصلاجلهودأنإالتدهورها،
1500بنيترتاوحفاعاتارتعنداجلبالتلكمنحدراتعلىالربيالزيتونأشجارأيضًاتنتشر

مناألخرىلنباتيةااألنواعمنالعديدإىلإضافةالبحرسطحمستوىفوقمرت2000-
 .واألرطىوالرمثالطلحياتمثلالنموبطيئةاألنواعانتشارًاأكثرها

اململكةمنلشماليةااملناطقومرتفعاتالوسطىاملنطقةيفطويقجبالسلسلةوتتميز
 .اجلبليالوعلأهمهاربوعهايفالفطريةاحليواناتمنكثريةأنواعووجودالشديدةبوعورتها

والتوسعاجلائرالرعيواألشجارقطعاجلبليةاملناطقيفالبيئيةاملشاكلأهممنويعترب
 .التشجريإعادةملشروعاتاملرتفعةوالكلفةوالتلوثالعمراني

 



التنوع األحيائي يف البيئات البحرية•
2500طولبمتتدبسواحلالسعوديةالعربيةاململكةتتمتع•

يعترب.يالعربواخلليجاألمحرالبحرساحليعلىكيلومرت
حنوعمقهبلغيحيثاإلقليميفالبحارأعمقمناألمحرالبحر
الضحلةلبحارامنالعربياخلليجيعتربحنييفمرت،2500
 .املغلقة

العربييجواخللاألمحرالبحريفالبحريةالبيئاتتوصف•
الطبيعيةاتبالثرولغناهاالبحريةاإلستوائيةالغاباتبكونها

إمداديفاسرتاتيجيًادورًاوللعبهاالبحريةالكائناتمن
 .البحرمياهمناحملالةواملياهالسمكيةبالثروةاململكة

األخاذ؛اجبماهلاألمحرالبحريفاملرجانيةالشعابتشتهر•
اخلليجيفارًاوانتشعددًاأقلتكونحنييفنوعًا250وتتضمن

املرجانيةابالشعوتدعم.النائيةاجلزرحولمتمركزةالعربي
مت.ادرةالنوالالفقارياتالسمكيةاألنواعمنالعديدحياة

ألمحر،االبحريفالبحريةاألمساكمننوعًا1280تسجيل
  .العربياخلليجيفنوعًا542

املالئمةاملواطنالبحريةوالطحالباحلشائشمهادوتوفر •
بحرالعرائسمثلالبحريةاألحياءمناألكربللزخم

 العامليةالبيئيةالنظموصونوإنتاجيةالبحريةوالسالحف

 



التنوع األحيائي يف البيئات الصحراوية•
كة إىل نوع نباتي فطري يف اململ2250تعود أهمية انتشار أكثر من •

ية اليت احلياة والسالسل الغذائإلهراماتكونها القاعدة األساسية 
نوعًا من الثدييات يف 76يوجد كذلك . يرتبع على قمتها اإلنسان

من األنواع . يف شبه اجلزيرة العربيةثدييًانوعًا 98اململكة من مجلة 
عفري السعودي  املنقرضة األسد اآلسيوي والنعام العربي ورمبا غزال ال

لثدييات من ويواجه خطر االنقراض أنواع أخرى من ا. والفهد الصياد
 .دمياإلبينها النمر العربي واملها العربي وغزال الريم وغزال 

185نة، نوع من الطيور منها عشرة أنواع متوط444يوجد كذلك  
نواع الطيور نوعًا متكاثراً  وتعد بذلك اململكة حمطة للعديد من أ

د احلبارى من وتع. املهاجرة من آسيا وأوروبا إىل أفريقيا وبالعكس
مركز األمري   الطرائد الرتاثية اليت ختضع لربنامج إكثار مكثف يف

 . سعود الفيصل ألحباث احلياة الفطرية 

من اخلواضةلطيور جتذب بيئات املد واجلزر يف اخلليج العربي ماليني ا•
  .نوع لتقضي فيها فرتة الشتاء125حنو 

نوعًا من 67نوعًا من الثعابني، 45يوجد من الزواحف يف اململكة  •
بني الزواحف يعد  ومن. كما يوجد سبعة أنواع من الربمائيات. السحالي

ر وتدمري مواطنه الضب من األنواع الشائعة إال أنه مهدد بالصيد اجلائ
 الطبيعية

 



الرطبةالتنوع األحيائي يف األراضي •

اآلبارمثلعيةالطبيالعذبةاملياهذاتالرطبةاألراضيتعد•
البيئاتكثرأمنلألمطارالسطحيةواملياهاجلوفيةوالعيون

الرطبةالبيئاتمنو.اجلافةوشبهاجلافةاملناطقيفحساسية
الصرفناطقماحلضريةاملناطقجبوارصناعيًانشأتاليت

أهممنومجيعهاالسدود،وخزاناتوالصحيالزراعي
النباتيةلفطريةااألنواعمنالعديدإليهاجذبتاليتالبيئات

  .والزائرةواملتكاثرةاملتوطنةواحليوانية

األمحرحرالبساحليعلىالرطبةاملاجنروفبيئاتوتعد•
منيوجدو.احلساسةالبحريةالبيئاتأهممنواخلليج

  .والقرمالشورةهمانوعاناملاجنروف
تكاثربيئاتمأهمنفتعتربالساحليةالرمليةالبيئاتوأما

الصيداستخداماتعنفضاًلالبحريةالسالحف
  .والرتفيه

الطحالبوالطينيةالرمليةاملسطحاتيفكذلكتنتشر•
يفاحليةتلةالكمناألعظماجلزءتعترباليتوالالفقاريات

  .الرطبةالبيئات

 



التنوع األحيائي يف املناطق احملمية•

ظومة طموحة تعترب شبكة املناطق احملمية جزء من من•
عودية  للمناطق احملمية يف اململكة العربية الس

ع حنو منطقة برية وحبرية تقتط103تستهدف محاية 
ملوارد  من مساحة اململكة ختصص لتنمية ا% 10

 الطبيعية املتجددة ملنفعة اإلنسان 

ةمساحتشغلمنطقة15املعلنةاحملميةاملناطقتشمل•
والبنوكعيةالطبياملواطنهياململكةمساحةمن4%

اململكة،يفوالبحريالربياألحيائيللتنوعالوراثية
لنباتيةاالفطريةللكائناتالساخنةالبقاعخاصة

 واحليوانية

اجلغرايفشاراإلنتنقطةاملعلنةاحملميةاملناطقمتثل•
اليتيوانيةواحلالنباتيةاألنواعمنللعديدالطبيعي
علىاليتوأالطبيعيةالبيئةمنانقرضتقدكانت
إلنساناجبوراملهددةأوالنادرةأواإلنقراضوشك
 عليها

 



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

1البرية في المملكة العربية السعودية الجزء الحياة •

•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


•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


(( تكيفات احليوانات الصحراوية ))
Adaptation of Desert Animals           



:احليوانات الصحراوية تواجه خطران كبريان

 قلة املياه :  األول. 

 

 ة الشديدة ارتفاع احلرار: الثاني

. 

 

لكائنات قسمت تكيفات هذه اوقد 

 :إىل ثالثة اقسام



تكيفات  مورفولوجية-أ
Morphological Adaptations

 تعريفها  / 

تتخذها  التغريات اخلارجية اليتعن عبارة وهي 
بعض احليوانات الغرض منها مواجهة 

 :المث. الظروف الصحراوية القاسية 

.اخلف و احلراشف يف األرجل -1
 [  الرمالالغوص يف عدم ]اهلدف

 اجلمل  / مثل 

 

ف  اهلد.    قرنية ال, الدهنية , طبقة الوبر -2
 [تقليل فقد املاء]

 الضب و الورل  / مثل 



حراوية قليلة  الغدد العرقية يف احليوانات الص-3

 .او معدومة

 الزواحف  / مثل 

 

إضافية  آذان بعض احليوانات جمهزة حبلقات-4

 .متنع دخول الرمال 

 اجلمل و الثعلب / مثل 

 

اكل  ميتلك اجلمل صفة تساعده على-5

 (.ية نباتات البيئة الصحراو)الشوكيات 

 الشفة املشقوقة/ مثل 

 

 



.  اتح لون احليوانات الصحراوية ف-6

ية  عكس االشعة الشمس]اهلدف 

لتقليل درجة احلرارة و كذلك

 [تقليل فقد املاء 

 الثعلب / مثل 

 

يكة متتلك احلشرات طبقة مس-7

ن مادة  تغطي جسم احلشرة يتكون م

 [صلبة]الكيتني

اخلنافس  / مثل 



تكيفات فسيولوجية : ب
Physiological Adaptations

لصحراوي  عبارة عن عمليات حيوية يقوم بها احليوان اوهي 
 :لتساعده على مواجهة البيئة الصحراوية ومنها 

 

 .ئل غذائها مطلقًا حيث تكتفي بسواال تشرب املاء -1

 الضب و الثعبان / مثل 



حبوبالمننوعالحيوانهذايأكل

)الحبوبهذهبيئتهفيموجودة
الجهازفيهضمهابعد(جداجافة

وHالهيدروجينغازتنتجالهضمي
 .الهواءمناألكسجينعلىيحصل
يببتركالداخليالمياهمصنعفيقوم
الناتجةالهيدروجينمنذرتين

منذرةوالهضميمنالجهاز
الجهازمنالناتجةاألكسجين
الماء(H2O)ويكونالتنفسي
 .داخليا

 األسرتاليالكنغرفأر/مثل

.تصنع املاء داخليًا بواسطة اجلهاز اهلضمي -2  



اليتائصاخلصببعضالدميتميز-3
العطشمقاومةعلىتساعد

 .ماذا؟مثلالشديد

لتقليلاجلافالغذاءعلىاملعيشة-4

 املاءفقد

يتبولندماوع:احلدوثنادرالبول-5

.لرتكيزاشديدبولهيكوناحليوان

الثعلب/مثل

افجالصحراويةاحليواناتبراز-6

 اجلمل/مثل.جدًا

:احلرارةدرجةيفالنسيبالتغري-7

رارةححيثمنميزةللجملفمثال

درجةضخيفالليليففهواجلسم

لنهارايفبينما(34)لـحرارته

 .(40)اجلسمحرارةدرجةترتفع



تكيفات سلوكية : ج
Behavioral adaptations

منهااهلدفواناحلييقومعمليةسلوكيةتكيفاتعنعبارةوهي

 :هاومنعليهاالصحراويةالظروفآثارختفيفبالطبع

عنللبعداءاملسيفمرةاخلروجثموالعودةصباحُااخلروج-1

 .الشمسحرارة

 الزواحف/مثل

درجةتجنبلالنشاطاواملعيشةليليةاحليواناتبعض-2

 احلرارة



 ضب والورلالمثل حفر انفاق داخل الرتبة -3

وال فصل  وهو سكون ط: البيات الشتوي -4
ثل  الشتاء مع تقليل عمليات االيض  م
 شراتالثعابني والسحالي وبعض انواع احل

 الرتبة حبثا  وهو دفن اجلسم يف: التصيف -5
 عن الرطوبة مثل الضفادع

حالي  الزواحف كالثعابني و السبعض -6
 االيضتعرض نفسها للحرارة لزياده معدالت

 ضبعوالالتظاهر باملوت مثل الثعلب -7
https://www.youtube.com/watch?v=aaK9ou8x1QY 

 سرعة العدو مثل الفهد -8

https://www.youtube.com/watch?v=aaK9ou8x1QY

