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  Achillea falacataالقٌصوم المنجلً : -1
طة، ٌكسوها اوبار، االوراق ضٌمة ، خٌطٌة ، ٌصبة بستسم السوق من 03-03شجٌرة صغٌرة ، كثٌرة التفرع طولها 

 ، االزهار مرات طول الرؤوس 4-2طول حواملها  ٌكسوها اوبار صوفٌة تجتمع الرؤٌسات فً نورات مشطٌة مركبة

صفرا اللون . ٌصادف على شكل تجمعات متفرلة او كثٌفة على الترب الطمٌة المحجرة فً المناطك الجافة ونصف 

اٌلول . المٌمة العلفٌة منخفضة المٌمة العلفٌة ، له استعماالت طبٌة الٌماف النزوف  –نٌسان  فً فترة االزهار .الجافة

 الداخلٌة 

 

  Achillea fragrantissimaالقٌصوم العطري   -2

وهً صوفٌة بٌضاء ،  ، متعددة السوق033-03من االنجم الرعوٌة التً تنتنً الى العائلة المركبة ٌتراوح طولها بٌن 

سم ، تتواجد  3.4-3.0االوراق صغٌرة جالسة سمٌكة ، النورة مشطٌة . العناق رؤوسها طول ممارب الطوال الرؤوس 

التاي تحد من لابلٌته للرعً وتستسٌغها االبل اكثر من االغنام  ٌتمٌز برائحته العطرٌة رؤوس . 4-0بشكل عنالٌد 

 وانتشاره محدود وٌتواجد على اطراف الودٌان التً تسٌل بالمٌاه 

  

 

  Achillea membrancea) القٌصوم الغشائً (الهربك  -3
خٌطٌة ممسمة  ، ذو سوق كثٌرة علٌها اشعار لصٌرة ، االوراقسم  03-20تحت  شجٌرة من الفصلة المركبة بطول 

ٌترافك مع عشٌرة الصرٌرة والعذم اللحوي كما فً وادي العذٌب والبلعاس وٌزداد انتشاره  0-0رٌشٌا ، عدد الرؤوس 

تحت ظروف الحماٌة وهو اكثر استساغة من المٌصوم لخاوه من الروائح العطرٌة لذلن ٌعتبر من االنواع الرعوٌة الجٌدة 

 وهو مرعى مفضل للغزال

 

 

  Achillea santolinaبٌتران المقدس ( ع)ال المقدسةالقٌصومة  -4

متفرعة من سم ، ٌكسوه وبر رمادي صوفً ، السوق منتصبة الى الصاعدة  03-00عشب معمر ٌتراوح طوله بٌن 

مركبة وطول الحوامل  مشطٌة، النورة ، االوراق بسٌطة ضٌمة خٌطٌة خضراء ممسمة بعمك ، االزهار صفراء االسفل 

، الثمرة اكٌنة . ٌنتشر فً المناطك الجافة المتدهورة على اطراف الحمول والبوادي والسهوب الصر من طول الرؤوس 

 المشمسة ٌستعمل فً الطب الشعبً كممو عام طارد للغازات واضطرابات جهاز الهضم 

 االغنام ٌرعى من لبل الماعز و ال ترعاه  منخفضة المٌمة العلفٌة

 

 

   Artemisia scopariaالسلماس   -5

سم ، اجرد باستثناء االوراق الماعدٌة التً ٌكسوها زغب رمادي منطبك ،  03-43عشب ثنائً الحول ٌتراوح طوله بٌن 

منٌسطة عرٌضة ، االوراق الماعدٌة معاللٌة بٌضوٌة او  فرعهااالسوق منتصبة تتفرع على طول الساق وتشكل عنالٌد 

زهار المحٌطٌة انثوٌة تتوضع فً صف واحد اما االزهار المركزٌة انبوبٌة خنثوٌة الثمرة اكٌنة بٌضوٌة ملساء مدورة اال

تشرٌن الثانً ، نبات غازي دال على تدهور البٌئً ٌنتشر على الترب الطمٌة او الرملٌة فً المناطك  –، االزهار اٌلول 

 له استعماالت طبٌة لعالج الٌرلان والتهاب الكبد والمرارة  ، عدٌم المٌمة الغلفٌة . الجافة وشدٌدة الجفاف



 

   Carduus australis ي الرأسور، الخرشٌف قارالسان الكلب -6

المظهر ن السوق منتصبة ذات جناح مشون ضٌك  اوبار عنكبوتٌة سم ، ٌكسوه 03-03ٌتراوح طوله بٌن  حولًعشب 

ضاء متفرلة وٌكسو وجهها السفلً زغب رمادي ، االزهار مفصص ، االوراق خضراء ٌكسو وجهها العلوي اوبار بٌ

خنثوٌة انبوبٌة ارجوانٌة ، من نباتات الفصل الجمٌل تزهر فً اذار ونٌسان ، ٌنتشر فً المناطك الجافة ونصف الجافة 

 على الترب الطمٌة الرملٌة الفمٌر 

 ترعاه االبل و ال تمبل علٌه االغنام  ضعٌفة لفٌةعالمٌمة ال

 

   Helichrysum arenarium ذهب الشمس   -7

سم ،االوراق  03-9السوق زهرٌة ٌتراوح طولها من  كبوتًوبر صوفً عٌكسوه معمر اخضر رمادي اللون عشب  

تتجمع الرؤٌسات ة الى ملعمٌة الشكل لوببسٌطة ، تامة متناوبة ٌغطٌها وبكثافة اوبار رمادٌة االوراق الماعدٌة رمحٌة مم

رؤٌسا ، نبات لزمً ٌنتشر فً البئات الجافة عاى المنحدرات الجبلٌة ذات  03-04راصة تتألف من فً نورة عذلٌة مت

 تموز ، المٌمة العلفٌة منخفضة  –الترب الفمٌرة والمحجرة ، ازهاره حزٌران 

 

   Leontodon laciniatus بٌان االصفر  راال -8

االوبار، ٌصدر من لاعدة النبات سوق عدٌدة، اجرد او لصٌر  سم 00-03ٌتراوح طوله بٌن صحراوي  عشب حولً

تنتهً نورة واحدة او اكثر ن االوراق توجد بالماعدة فمط نصلها ممسم بعمك الى فصوص ، الثمرة اكٌنة مغزلٌة الشكل 

 ترعاه االغنام جٌدة المٌمة الرعوٌة  .ٌعتبر من نباتات الفصل الجمٌل ٌنتشر فً البٌئات الجافة على الترب الرملٌة 

 

   Scorzonera papposa  الصبح الرٌشً  -9

، عنكبوتٌة  المظهر ثم ٌصبح اجرد ، الجذر ثخٌن واسطوانًاوبار ٌحمل سم 03-00ٌتراوح طوله بٌن معمر عشب 

متموجة الحافة ، االزهار وردٌة اللون ، نبات شبه مختبئ ٌظهر فً الساق منتصبة ثخٌنة متفرعة ، االوراق بسٌطة 

البٌئة غٌر المتدهورة)المجتمعات النباتٌة الذروٌة( تناسبه جمٌع انواع االراضً جٌدة الصرف ٌنتشر فً السهوب  االنظمة

اٌار . المٌمة الرعوٌة جٌدة وٌدل على  –الداخلٌة واطراف الحمول فً البٌئات الجافة ونصف الجافة ، االزهار فً اذار 

 المراعً الجٌدة  

 

 

 


