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شجار المناطق الجافة وشبه الجافةبعض أ  

 Tamarix articulateو الطرفاء اآلثل أ -1
مججججف الل ججججيلة الطرفاويججججة وريججججاب البحججججر تمتججججاح بتحملهججججا للجلججججا  والملوحججججة  م  51حججججوال  طولهججججا  شجججججر 

Tamaricaceae هيمتها تنتشر ف  منخلضات تدمر والوريتيف وحهار وردية على شكل عناهيد ، الثمر  علبة ، األ

سجيف شججار مكانجة مميجح  فج  تحومحجدود  بالنسجبة للبجل ويمكجف أف يكجوف لهج   األ غنجامالرعوية فوير  بالنسبة لأل

 .و للسيطر  على تحركات الرمالظرو  البادية حينما يوتض  األمر إيجاد أشجار للظل أو لم دات الرياب أ

خشجابها للوهجود ثبيجت الرمجال السجاحلية ، وتسجتعمل أتالمناطن الجافة واألتربة الكلسية والمالحجة ول تستعمل لتشجير

 .و نع اللحم ولبعض ال ناعات الخشبية الخليلة 

 

   Pistacia atlanticaطلسً )الحبة الخضراء ( البطم األ -2
جمجيف والبشجرو وعبجد بجو رن الجبليجة  التدمريجة  كالبلعجاأ وأوج التج  كانجت تنمجو فجوم المنجاطهو مف أشججار األ

متجر وهج  شججر  متسجاهطة  02 حتجى ارتلاعجه ي جل    Anacardiaceae لجى الل جيلة البطميجة العحيح ينتمج  إ

حواج مجف الوريوجات أ 5-3األورام فروعها بنية أو رمادية ،  ات أورام بيضوية أو متطاولجة مركبجة ريشجية مجف 

ة فج  البدايجة ثجم تتخلخجل بعجد  لجى إمجا النجور  سجم كثيلج 02-3الرمحية  ات النهاية المدور  النجور  ال كريجة طولهجا 

  .حمر ي بح محرملونها أو كروية ف هائمة ، الثمر  بيضوية مولوبة أغ اسم  ات أ 05-8مف نثوية فطولها األ

فج  الدباغجة ويسجتخدم ال جم  فج   سوام كاللستن كما تستخدم العل جاتيحهر ف  آ ار ونيساف تباع الثمر  ف  األ

وفلسطيف وسيناء الطب . ينتشر ف  غرب باكستاف وافغانستاف وايراف وتركيا والووهاح واليوناف وهبرص وسوريا 

 . ل  هو الهضبة االيرانية وليبيا ،الموطف األ

شججار مجف األ ،درججة مئويجة 32 –يتحمل التربة المالحة والحرا  المنخلضة حتجى  البطم محب للضوء بشكل كبير

مجف الج  سجنة و ال يلوجد هدرتجه علجى الجيد  للتشجير ف  المناطن السجهبية ون ج   جحراوية ، يعجيى حتجى اكثجر 

 .عطاء فسائل مف البراعم الموجود  ف  هاعد  الج ع إ

، كمجا تسجتعمل  عال وى مف الثمجار بعجد ع جرها يسجتعمل كج مف الحيت وما تب % 02تحتوو الثمار على حوال  

  .للحيوانات للا  وراهه عأ

 

   Rhamnus palaestinaالسوٌد الفلسطٌنً  -3
أوراهها  وراممتساهطة األ متر  0+0 مف ب ارتلاعهاوايتر    Rhamnaceae ةشجر  مف ف يلة السدري

ورام بعدد يتراوب بط األتكوف األحهار ف  إ على السام ولها هشير  سميكة. تكوف متوابلة بيضاوية الشكل  غير 

  حهر .05و02يفب

 4 - 3 مف عند النضج وفيها بنية واألحهار  غير  بيضاء مخضر  اللوف، والثمار كرحية غضة مر  الطعم،

بو رجميف ة ف  جبال البادية مثل البلعاأ وأتترافن مع عشير  البطم االطلس  وحشيشة الومح اللبناني  .ب ور

 .شواى  لبةب  يرعى بشكل هليل لكونه محميا  

   Pyrus syricaجاص السوري اآل -4
فرعهججا شججوكة هشجرتها رماديججة اللججوف    ججغير  متسجاهطة األورام أشجججارأ   Rosaceae  يتبجع العائلججة الورديجة 

و جير  ، النجور  مشجطية ، كثيجر  ورام بسجيطة توججد فج  باهجات علجى االفجرع المتجر األ 02-0 مف ب طولهاوايتر

علجى    االهاليم الجافة وشبه جافة نرا  مبعثجرا  السورو ف ر خنثى ، الثمر  تلاحية ينتشر اآلجاصحها، األحهار األ



م يلضجل التجرب السجلتية  0322-022مرتلعات ومنحدرات تالل جبال لبناف الشرهية  وجبال حرموف على ارتلاع 

 .غنام د  ، الويمة العللية ال ترعا  األجيد  ال ر  ويتحمل البرو

    Crataegus azarolus الزعرور  -5

متر تملى أفرع  غير  علجى  0بة ي ل ارتلاعها حتى و جنشجر   غير  أ   Rosaceae  يتبع العائلة الوردية 

 ، حهجار خنثويجة، األمتسجاهطة حغبجة الجوجهيف  ف جوص  3لى  مل  ة إورام بسيطة شكل أشواى وأخح  ، األ

ئجات ن ج  جافجة يعام ينتشجر فج  الب 022، نبات بط ء النمو يمكف اف يعمر  لية ابرتو لراء إلى  الثمر  كروية

ثمجار  تككجل لج لى ، لكف  غنامية ال ترعا  األلواع الترب حتى الكلسية ، الويمة العلنأجميع  ون   الرطبة تناسبه  

  .حهار  استخدامات طبيةباع كما أف ألوراهه وأتجمع وت  

 

     Amygdalus orientalis اللوز الشرقً  -6

متجر يكسجوها حغجب كثيج   3 -0كثير  التلرع طولها بجيف  شجيرات  غير    Rosaceae  يتبع العائلة الوردية 

حهار خنثوية الثمر  نووية ، ينتشجر علجى المنحجدرات بسيطة متناوبة األ ورام، األ تتلرع السوم مف الواعد  غالبا  

  .المرغنام لطعمه طن الجافة وشبه جافة الويمة العللية ال ترعا  األالجبلية المحجر  ف  المنا

 

   Zizphus lotus العناب البري )الضال(  -7

متجار تتحمجل الجلجا  ويمكجف عشجر  أ لجىشججير  شجوكية يمكجف أف ي جل طولهجا إ  Rhamnaceae يتبجع العائلجة 

ة ون جج  الجافججة ، متعججدد اللوائججد ي كججل ا نسججاف بالمنججاطن الجافججاسججتعمالها كسججياج و كشجججر  تحججريج ا ججطناع  

ي جاد  فج  سجوريا فج  ،كما تستعمل لتثبيجت الرمجال ،وراهها وخشبها للوهود ول ناعة اللحم ثمارها ،والحيواف أ

  .منطوة الجحير  هرب دجلة وعلريف وسلمية وجنوب بانياأ

 

 Quercus calliprinosالسندٌان العادي  -8
 0222 - 522العمجر مجا بجيف هد تبل  مف  والمعمر الضخمة  األشجاروه  مف  ،Fagaceae الحانية ل يلةال يتبع

جججاوح تيسبنة مببن العمببر.  02حتبى تبلببو حببوالً  ا  ببببطءو وفببً العبادة ل تحمببل ثمببار السجنديافتنمججو أشجججار  .سجنة

  .راهها جلدية سميكة  ات حافة شوكيةأ، و متر ، كثير  التلرع ، وتخل  بعد الوطع 02ارتلاعها 

ضخمة  مف   غير  خضراء م لر . تعط  األحهار الم كر  كميات   ا  ، ف  الربيع، أحهارالسندياف  وتنتج أشجار

اللواب. وتحمل الرياب اللواب إلى األحهار المكنثجة وتوجوم بتلويحهجا. وتتحجول الحهجر  المكنثجة، بمججرد تلويحهجا إلجى 

  .بلوطةثمر  السندياف  وه  ثمر  

كجراد والحاويجة وجبجل الشجيب وجبجل ف  الوامشل  وجبل سمعاف و جبجل األيتواجد ف  سوريا ف  الجبال الساحلية و

 العرب وبلوداف .

نجواع مختللجة مجف ال جخور ، ويوجاوم البجرود  يسجتعمل خشجبه فجج  للويجر  وال جخرية علجى أاراضج  تعجيى فج  األ

  .التلحيم وف  ال ناعات الخشبية ، وتحوو هشرته على ماد  عل ية تستعمل للدباغة

 

 انتهت احملاضرة
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