
 

 

 النباتات البرية وأهميتها في بيئة الكويت
 

تشمل الزواحف والطيور واألسماك  التيبالعديد من الكائنات الحية  تزخر البريةأن بيئة الكويت 

تنمو بصورة طبيعية دون تدخل االنسان ومن ثم  التيللنباتات البرية  باإلضافةواألعشاب البحرية 

تنمو بها لتصبح بيئتها الطبيعية وتكون حولية أو معمرة  ويطلق عليها النباتات  التيتتأقلم على البيئة 

. وجود هذه الكائنات في البيئة البرية يعمل على المحافظة على التنوع الحيوي الذى يحفظ الفطرية

ى كل األحوال يعتبر الغطاء الشجري والنباتي من أكبر الكائنات الحية عمراً عل البيئي. وفىالتوازن 

هذا  المجال. ومكوناتمه في هذا هسطح األرض وله عدد من الخصائص البيئية التي ترفع من أس

الغطاء النباتي اما نباتات  تنمو بصورة طبيعية ومنها  ما تم استئناسه وادخاله على البيئة الطبيعية 

ازالته بسبب تعرضه  تسابقة وتموأقلمته على النمو بها. ومنها ما كان موجوداً في حقب زمنية  

المناطق الزراعية بالكويت  البشرى وتعتبرلالنقراض بسبب  التغيرات المناخية أو بسبب النشاط 

أهم  نهي األكثر عرضة لعوامل التغيرات المناخية وذلك بسبب وجودها في مناطق مكشوفة. وم

اتي ظاهرة االحتباس الظواهر المناخية السالبة التي تم رصد تأثيرها المباشر على الغطاء النب

وكائناتها. الحرارى التي ينتج عنها انطالق غاز ثاني أوكسيد الكربون ذو التأثير السام على البيئة 

يجعلها عرضة للكثير من مظاهر  الصحراويضمن النطاق  الجغرافيأن موقع الكويت 

الحرارة.  اع درجات على سبيل المثال انتشار العواصف الترابية /ندرة األمطار/ ارتف منها التدهور

كما أنها أكثر عرضة لزحف الصحراء وتكوين الكثبان الرملية التي ينتج عنها ازالة الغطاء النباتي. 

تتعرض البيئة الكويتية باستمرار للتدمير بسبب النشاط البشرى  ,ذلك  الطبيعيةللعوامل  وباإلضافة

ألرض الكويت الطاهرة وما تسبب فيه من دمار وتدهور للبيئة  العراقيالغزو   ذبدأ منالتدمير الذى 

الثقيلة  الحربيةالبرية  وذلك بسبب الدهس الذى تعرضت له مكونات البيئة البرية  من قبل االليات 

الذى حدث بسبب انتشار مخلفات  البيئيللتدهور  باإلضافةذلك  تم استخدامها أثناء االجتياح. التي

أضف الى ذلك سوء االستخدام الذى  ,لحرائق وكذلك حرائق ابار البترولالغزو من األلغام وا

البيئة. الجائر الذى يمارس على تلك  للرعي باإلضافةتتعرض له البيئة من قبل مرتادي المخيمات  

تعتبر الجهة المعنية مع جهات أخرى بإعادة تأهيل  والثروة السمكيةالعامة لشئون الزراعة  الهيئةأن 

ويتية  ولديها في هذا المجال العديد من الخطط الطموحة الحالية والمستقبلية ,وتعتبر نقطة البيئة الك

والمشاتل    إلدارة البحوثاالنطالق في هذا المجال انشاء وتأسيس مركز النباتات الفطرية التابع 

 النقراض والذى تسعى الهيئة من خالله إلنتاج شتالت األمهات للنباتات الفطرية التي أوشكت على ا



كما يعمل المشتل على اكثار وانتاج  البيئة  األصلية. فيعن طريق اكثارها واعادة زراعتها ونشرها 

العديد من المشاريع البيئية بهدف تأهيل البيئة  بتبنيالبذور لألنواع النباتية الفطرية .كما قامت الهيئة 

لبيئة الكويتية من اثار الدمار الذى خلفه تهدف لتأهيل ا التيالتعويضات البيئية منها مشاريع  البرية 

انتاج خمسة وثالثون مليون  من شتالت النباتات الفطرية  وهناك مشروع يستهدف  العراقيالغزو 

عدد .كما يجرى العمل على تنفيذ  كيلومتر مربع 1600مسيجة  بمساحة عدد من المحميات ال داخل 

بمساحة  اجمالية تصل ألكثر من اربعين ألف متر مربع بهدف   العبدليمعرشات بمنطقة من ال

.وفى هذا االطار أيضاً يجرى العمل على انشاء حقول لألمهات النباتات الفطرية  وأقلمهتربية 

الى مساحة  باإلضافةبهدف انتاج البذور   العبدليبمساحة تصل الى أكثر من ألفى متر مربع بمنطقة 

 الشتول. إلنتاجساحة  محميات مبردة تصل ألكثر من ضعف هذه الم

 . شتالت النباتات الفطرية إلنتاجكمحميات مبردة  العارضةكما تمت تهيئة مساحة مماثلة بمشتل 

الهيئة. . ا كما تم تنفيذ مزرعة نموذجية بمنطقة الوفرة  إلنتاج األمهات إلنتاج البذور ,
ذلك تقوم بإنتاج البذور للنباتات الفطرية وانتاج الشتول من خالل  الى  باإلضافة

الهيئة كذلك بإقامة العديد من الشراكات في سبيل تحقيق  مالمشاتل التابعة لها. وتقو
أهدافها في مجال تأهيل البيئة. وتسعى عبر مركز النباتات الفطرية لتوثيق الحياة 

ة بالنباتات الفطرية  وربطها بنظام الفطرية من خالل انشاء قاعدة بيانات خاص
تشمل جهود الهيئة كذلك تنمية الوعى الزراعي بأهمية كما المعلومات الجغرافية .

 النباتات الفطرية من خالل ما تقدمه من برامج توعوية  عبر ادارة االرشاد الزراعي .
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