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Introduction المقدمة
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 الكررر  تعتبررر المنرراطق الرطبررة نيامررا بيايررا مائيررا مررن بررين األنيمررة الموجررود  علررى سررط

تتجمرع األرضية و األكثرر انتشرارا فري العرالم و ال تعررف المنراطق الرطبرة كمن ف رات

تى فيهررا الميرراس فحسررب بررل هرري مسرراحات مائيررة طبيعيررة أو اىررطناعية تشرركل مرر و  لشرر

.  النباتات والحيوانات خاىة الطيور

علميرررة , اقتصرررادية, فهررري  ات عطررراب إيجرررابي و  لرررم لمرررا تلعبرررة مرررن أدوار اجتماعيرررة

.ثقافية وسياحية, إيكولوجية



وادائمةبصفةالمابيغمرهاالتيالمناطقمنمجموعةعلىتطلقالرطبةاالراضي

السباخمثلمالحاامعذباراكدا,امالمابكانجارياالعام,طوالاوموسميامؤقتة

األنهارووالغدرانوالعيونوالسدودال حلةالمائيةوالمسطحاتوالبركوالمستنقعات

.حولهاوماالصناعيةالبركوحتىوالوديانالعذبةوالبحيرات

االنهارباتومصالطينيةوالمسطحاتالرمليةالشاطايةالبحريةالبيااتاي اتشملكما

الجزرووالم ايق,ال حلة,البحريةوالمياسالمجاور ,الساحليةوالبيااتوالسباخ

.المالحةوالبحيراتالصغير البحرية

تعريف األراضي الرطبة

Definition of wetlands
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عمروازييطويلفعمرهاثمومنبالماب,اليابسةتتقابلحيثماالرطبةاالراضيتوجد

ر الكسط علىالعالياالحيائيالتنوع اتالبقاعاهمتمثلوهي.االرضكوكب

.االرضية

مننوبية,الجالمتجمد القطبيةالقار عداالعالم,منمكانكلفياالراضيتلموتنتشر

.القطبيةالمناطقحتىاالستوائيةالمناطق

اماكن وجود االراضي الرطبة

Places of existence of wetlands
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.األرضسط علىوإنتاجيةتنوعا  البيايةاألنيمةأكثرهيالرطبةاألراضي-1

منهائلةالالكمياتتجميعفيالكلىتشبةعمالقةاوعيةالرطبةاالراضيتعتبركما-2

خر االالبيايةالتجمعاتتدمرقدالتيالجليدو وباناالمطارهطولعنالناتجةالمياس

.الفي اناتضدحمايةوالفادحةال سائروتسبب

.التربةتآكلمنالحماية-3

.التلوثومكافحةالمياسنوعيةعلىالحفاظ-4

.والرياحالعواىفضدمانع-5

.حدتهامنوالت فيفالمناختغيرظاهر معالتكيف-6

.والسياحةالترفية-7

أهمية األراضي الرطبة

The importance of wetlands
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Seasonal.الموسميةالرطبةاالراضي-1 wetlands

Sustainable.المستديمةالرطبةاالراضي-2 wetlands

Permanent.الجرياندائمةالوديان-3 runoff valleys

Hot.الحار الينابيع-4 Springs

انواع المناطق الرطبة في المملكة العربية السعودية

Types of wetlands in the Kingdom of Saudi Arabia
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:(مؤقتة)الموسميةالرطبةاالراضي:اوال

كلفيوتوجد(المعمر )المستديمةالرطبةاالراضيمنالمملكةفيانتشاراأكثروهي

السطحيالجريان اتالساقطةاالمطارمياسهولهاالمغذيالمياسومصدرالمملكة,انحاب

علىرطبةفيهاتستمرالتيالفتر وطولفيهاالمتجمعةالمياسحجميتوقف.فيهاتتجمعالتي

.ساقطةالالمياستجميعمناطقمناليهاتنصرفوالتيفيهاالمنجرفةالسيولمياسكمية

تيالالمؤقتةالمياسوجداولالسباخهيشيوعاالموسميةالرطبةاالراضيانماطوأكثر

.الوديانفيتتكون

:(معمرة)المستديمةالرطبةاالراضي:ثانيا

الجبليةتفعاتالمرلسفوحالشديداالنحداربسببوالشالالت,الجبليةوالبركالعيونتشمل

وشالالتاوبركعيونامكونةوتتجمعكبير بسرعةتسيلعليهاالساقطةاالمطارمياسفان

.تنومةشالالتامثلتهاومن.المرتفعاتهذسفي

تابع انواع المناطق الرطبة في المملكة العربية السعودية 
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:الجرياندائمةالوديان:ثالثا

الت اريسواشكالالجيولوجيتكوينهاطبيعةتؤديالتيالجبليةالوديانمناطقفيتوجد

عليهايابةوانسبها,المحيطةالمرتفعاتمنبكثافةعليهاالساقطالمابجريانبطبالىفيها

دائمةغدراناوجداولتكوينالىيؤديمماوالحصى,الرمالطبقاتأسفلوليسسطحيا,

في االخرالجرياندائمةالوديانامثلةومن.كيلومتراتلعد احياناالطولفيتمتدقد

.خلبواديقراقر,واديغمر ,واديالمملكة

:الحارةالينابيع:رابعا

ثمانيةنبييتراوحعددوهناكالناسمنلكثيرجذبنقاطتمثللالهتماممثير نما جوهي

بينمراالحللبحرالساحليالسهلفيالمملكةغربجنوبفيتوجدحار ينابيعوعشر 

.جيزانشرقيجنوبخلبوواديالليثوادي

تابع انواع المناطق الرطبة في المملكة العربية السعودية 
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المالعفيالعذبةالمياسإلمداداتوكذلمالمحليين,للسكانمهمةالرطبةاألراضيإن.

حجمإجماليمن٪2.5تشكلالتي)المحدود العذبةالمياسلمواردالمفرطاالست دامإن

قبلالمستفيالمواردهذساستغاللفيالمتوقعةوالزياد (األرضكوكبعلىالمياس

.البشريةمستقبلعلىيؤثرقدمماالرطبةاألراضيمستقبلعنقاتمةىور ي في

الحفاظ على األراضي الرطبة

Conservation of wetlands
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األممنيمةلمفوفقاالعالم,منكثير أجزابفيالمياسفيندر بالفعلنالحظبدأنالقد

إلىالعالمسكانثلثييتعرضأنيمكن,2025عامفيوالزراعة,لألغذيةالمتحد 

.المائياإلجهادظروف

ممابشريةللحقيقياتهديدايشكالنالمتزايدالسكانيوالنموالعذبةالمياسوجودعدمإن

نيرا  رطبةالاألراضيعلىالحفاظفيأساسا  تتمثلسريعة,حلولإيجادضرور يعني

.الجوفيةاسالميمصادروتجديدالمياسوتنقيةكت زيناألهميةشديد وظائفمنتقدمةلما

تابع الحفاظ على األراضي الرطبة
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.الزراعةلغرضوالتحويلالتجفيف-1

.السياحيةوالتنميةوالتمدنالمؤسساتقبلمنالمسلطال غط-2

.الصناعيةاألنشطة-3

.اعيةالصنوالتصريفاتالبشريةوالنفاياتالزراعيةالمصادرعنالناجمالتلوث-4

.المحليةاألنواعتهددالتيالغريبةواألىنافاألنواعإدخال-5

.مياسالومصارفوالجسورالسدودبنابخاللمنالهيدرولوجيالنيامفيالتغييرات-6

الرعيخاللمنالمياسمستجمعاتمناطقفيالنباتيالغطابإزالةعنالناتجالترسيب-7

.التنميةأجلمنالتعباةموادوتكدس

.الصلة اتاألمراضمنوغيرهاالمالريامنللحمايةالبعوضومكافحةالصيد-8

األسباب الرئيسية لفقدان األراضي الرطبة

The main causes of loss of wetlands
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(الشورى او القرم)Mangroveنباتات المانجروف 

Introduction المقدمة
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البياةاتلنباتنمو جخيرأنةالمانجروفاوالقرمأثبتالجيولوجية,العصورمرعلى

ظروفا  مال  متحالعالية,بالملوحةيعجمائيوسطفييعيشأنعلىقادرفهوالساحلية,

سيريفاألمالحتؤثرأنودونبالتغدق,خالياستصابأندونقاسية,ومناخيةبحرية

.الحيويةعملياتة

المانجروفستنافأنيمكنهاالتيالمدارية,المناخاتفيتعيشالتيالنباتاتهيوقليلة

لحائهافيالمل وين رحين,كلفيالموجيغشاسبحرفيالحيا علىالصبرفي

.ىرعىطولهامنت روالتلينفالوجذورها,



الجارل،القندى،الشور،القرم(المانجروفنباتاتتعريف):

والثانيةشجر ,وتعنيMangueبرتغاليةاالولىكلمتينمنتتكونMangroveكلمة

.االشجارمكانوتعنيGroveانجليزية

منخاىا  نمطا  لتمثحيثوالنمو جيةالفريدسةـالملحياتـالنباتمنمجموعةوهي

وبيناالستواايةوشبةاالستواايةاطقـالمنفيتنموال  ر داامةهيواالشجار

.الملوحةقليلةأومالحةماايةنظمفيووالجزرالمدمنطقتي

نباتات المانجروف

Mangrove 
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فصيلة18إلىتنتميوهيالقرم,نباتاتمننوعا80نحويوجدالعالميالمستو على

.العالميف(المعتدلة)االستوائيةوتحتاالستوائيةالمناطقفيوتنتشرجنسا,23و

المنيمةفياألع اببالدولالموجودأنإالاألنواعهذسوجودمنالرغموعلى

نباتيةصيلةفإلىمنهمانوعكلوينتمي.فقطنوعانهوالبحريةالبياةلحمايةاإلقليمية

.م تلفة

انواع المانجروف 

Types of mangroves
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 القررم أو الشرورى أو ابرن سرينا : األولالنوع:Avicennia Marina أكثرر النباترات

ئ االسرتوائية الشرواطإلرى في العالم, حيث يمتد من شرق أفريقيا والبحر األحمر انتشارا  

.الصينوتحت االستوائية للمحيط الهندي حتى جنوب 

 الريزوفررورا: لثررانيا النرروعRhizophora mucronata:الشررواطئ ويكثرعلررى

وسرط وجنروبي وفي المستنقعات شبة الملحية جنوب فلوريدا والمكسيم والهند الغربيرة و

.  أمريكا

تابع انواع المانجروف
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دارمعلىخ رابتيلإنهاإ ال  ر ,المستديمةاألشجارمنالقرمنباتاتتعد

.البحربمياسترتويوهي.السنة

فينموتحينفيقصير ,شجيراتمجردالمناطقبعضفيالقرمنباتاتوتكون

التصب أخر مناطق .مترا40و30بينارتفاعهايتراوحض مةأشجار 

أوالبحاراسميبينماالفاىلالحدعندالنموعلىبقدرتةالقرمويتميزهذسوتتصف

لحار االمناطقفيوال لجانللبحارالساحليةالشواطئعلىواليابسةالمحيطات

.الحار وشبة

الطينيةناألماكأوالساحليةبالمناطقال حلةالمياسفيعاد القرممستنقعاتوتوجد

منيةمحمتكونالتيالمواقعفيوب اىةوالجزر,المدومناطقللشواطئالمتاخمة

.ومصبّاتهاواألنهارال لجانمثلالقوية,األمواجضربات

أهم سمات نباتات المانجروف

The most important features of mangrove plants
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أنهامنالرغمعلىالمالحة,المياسفيتنموكماالعذبةالمياسفيالقرمأشجاروتنمو

المل يكونالالتيالمناطقفياألشجارمناألخر األنواعمعأكبرمنافسةتواجة

.مهماعامالفيها

يممعمواجهتهاعنتعجزىعبةظروفمقاومةعلىبقدرتةالقرمنباتويتميز

عاليةاتدرجيتحملأنيستطيعحيثالزائد ,الملوحةيقاومفهو.األخر النباتات

األوراقفيغددطريقعنالمال الماببترشي النباتهذاويقوم.منهاجدا

.األوراقعلىالزائدالمل ويطرحوالجذور,

أنلةمكنوي.التهويةعديمةطينيةأورمليةتربة اتبيااتفيالقرمنباتوينمو

ذورسجبف لالمسام,قليلبطينمغطا كانتلوحتىال شنةالرمالفييعيش

.المتحور 

الحرار كدرجاتالشاقةالطقسظروفجميعمقاومةأي االقرمويستطيع

.والجزرالمدودوراتالعالية,والرطوبةوالجفاف,المرتفعة,

تابع أهم سمات نباتات المانجروف
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منلعديدواوالالفقارياتالصغير األسماكمنللكثيروم ب ملج المانجروفيمثل-1

.ر الكبيللطيوروكذلمالصغير ,والبرمائياتالبحريةوالحشائشالنباتات

طةبواسوالتآكلوالنحروالتدهوراالنجرافمنالشواطئالمانجروفأشجارتحمي-2

.مترينإلىتصلأعماقإلىتمتدالتيجذورها

فيهاوتينالبرنسبةتصلحيثغذائية,عناىرعلىالمانجروفنباتأوراقتحتوي-3

.متميزحيوانيكعلفتست دمفإنهالذا,%12إلى

غنيا  بيايا  ياما  نتكونفهيالكبير,الحيويبتنوعهاالمانجروفنباتاتبيااتتتصف-4

.الحيةالكائناتمنللعديدملج كونةحيثمنعاليةإنتاجية ا

أهمية نباتات المانجروف 

The importance of mangroves
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كبيرر  مرن في المناطق االستوائية يست دم السكان المحليون أفرع وأخشراب األنرواع ال-5

عة الررورق, نباتررات المررانجروف كوقررود خشرربي يتسررم بارتفرراع قيمتررة الحراريررة, وفرري ىررنا

.وفي بناب المباني, وفي ىناعة القوارب

.اقع ايست دم قلف المانجروف في دباغة الجلود حيث ي في عليها لون ا أحمر ف-6

.تقلل من حرار  الجو ورطوبتة-7

.تحقيق التوازن الغازي, وتقليل نسبة الغازات السامة في الهواب-8

طرة, إن وجود الطيور على أغصان أشجار المانجروف يزيد من خصوبة التربة المحي-9

.بف ل ف الت تلم الطيور

لمكرران, ل( البيولرروجي)اسررتزراعة لتجميررل الشرراطئ وإضررافة لمسررة التنرروع األحيررائي -10

.  وأماكن للسياحة

تابع أهمية نباتات المانجروف
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العذب من عدم التدخل بطريقة مباشر  او غير مباشر  في توقيت وكمية انسياب الماب-1

.االنهار والوديان الى مواطن المانجروف

.زياد  الوعي البياي لد  االهالي ومت ذي القرار ب همية غابات المانجروف-2

.الحفاظ على المستودعات الطبيعية واالىناف النادر  والمهدد  باالنقراض-3

.دراسة الكائنات الدقيقة المصاحبة لهذا النبات وامكانية االستفاد  منها-4

.جعل ادار  غابات المانجروف جزبا من االدار  العامة لل ط الساحلي-5

ال بررات فري تشجيع ودعم التعاون بين المؤسسات العلمية العالمية لتبادل المعلومات و-6

.حقل بياة المانجروف وادارتها

االسس العامة للحفاظ على تجمعات المانجروف

General principles for the conservation of mangroves
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