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 :tectorum Bromus  ( المتدلٌة)  الناعمة الشوٌعرة -1

النورة عنمودٌة مركبة ,أنصال األوراق مسطحة علٌها أوبار,سم  06حتى  شتوي حولً ٌصل طوله نبات

 )راسٌمٌة مركبة ( ذات سنٌبالت مفردة تحملها أعناق شعرٌة , و ٌكون لون النورة لرمزي .

رطبة و فً السهوب و المناطك ٌنتشر هذا النبات بصورة واسعة فً المناطك الجافة و نصف الجافة و نصف ال

ة و ٌدل الجبلٌة و ٌمكن اعتباره تحت ظروف البادٌة السورٌة من النباتات الحولٌة الرائدة فوق األراضً المنخفض

لبل تشكل السفا و ال تمبله الحٌوانات بعد تشكلها ٌنضج و ٌجف هذا  قٌمته العلفٌة جٌدةغٌابه على الرعً الجائر .

لذلن ٌجب ان ٌتركز رعٌه خالل األسابٌع األولى من د جفافه الكثٌر من لٌمته الغذائٌة العشب بسرعة و ٌفمد عن

 نموه النشٌط و لبل تشكل السفا. 

 :squarrosus Bromus  )البروم الجبلً( الشوٌعرة المربعة -2

أنصال  سم الساق ملساء لائمة أو ذات أهداب للٌلة عند العمد النورة عنمودٌة 06-06حولً شتوي بطول عشب 

 األوراق منبسطة أو ملتفة للٌالً .

ٌعتبر من األنواع التً توجد فً البادٌة السورٌة و فً البوادي المجاورة لبالد الشام و ٌصادف هذا النبات فً 

قٌمته العلفٌة المناطك الرطبة و نصف الرطبة و فوق المرتفعات الجبلٌة للملمون و سلسلة جبال لبنان الشرلٌة 

 السفا أو لبل جفافه. لبل تشكل جٌدة

 :inermis Bromus  الشوٌعرة عدٌمة السفا )المغذٌة الناعمة ( -3

نبات نجٌلً معمر خصلً و له جذمور ,األوراق ذات لسٌن لصٌر مستدٌر الحواف أما الغمد فهو من النوع 

 غائبة. النورة عنمودٌة مفتوحة و العصافة الخلفٌة Mالمغلك ٌوجد على نصل الورلة إشارة تشبه حرف 

ٌعتبر هذا النبات شدٌد المماومة للبرودة و الجفاف ٌنجح بعد البذر فً مراعً الغابات حٌث ٌكون الهطول أعلى 

 . القٌمة العلفٌة جٌدة,  مم/سنة 066من 

 :Dactylis glomerata  رجل الدٌك ،اإلصبعٌة المتكتلة أو المتجمعة -4

ل حزمة عدٌدة الفروع مع كمٌة كبٌرة من األوراق سم وأكثر ٌشك 026معمر خصلً طوٌل ٌصل حتى  نبات

%من االنتاج ,ٌبدو النبات أخضر مصفر عند عدم كفاٌة اآلزوت و أخضر 06-06األوراق تشكل , المتكئة 

مزرق عند توفره .المجموع الجذري ضخم و ٌتغلغل فً التربة إلى متر أو أكثر ,لكن تتوزع الكتلة الرئٌسٌة 

 ة من التربة .للجذور فً الطبمة العلوٌ

 النورة عنمودٌة شبٌهة بالسنبلة و تزدحم السنٌبالت على مربعات لصٌرة معطٌة الشكل اإلصبعً .

ً مبكراً و ٌعتبر أهم مكون للمراعً ذات االنتاجٌة العالٌة  ً رعوٌا ً علفا ٌنمو هذا النبات بسرعة فً الربٌع معطٌا

تسمٌده ٌحتوي الدرٌس و العلف األخضر فً مرحلة طن / هكتار عند  20-26,انتاج المحصول األخضر حوالً 

كغ علف ,تأكله جمٌع الحٌوانات بصورة جٌدة بفضل  066وحدة علفٌة فً  06%بروتٌن و  06اإلسبال حتى 

 . قٌمته العلفٌة العالٌة
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و تركٌا و اٌران و أواسط آسٌا و جنوبها و روسٌا حر المتوسط و العراق وٌنتشر رجل الدٌن برٌاً فً حوض الب

فً سورٌة ٌنمو برٌاً فً المناطك الرطبة و نصف الرطبة و فوق المرتفعات الساحلٌة و  . شمال الهند و الصٌن

  الجبال السورٌة و ٌمكن خلطه بالبمولٌات الدائمة و الحولٌة كالفصة.

 :Lolium temulentum المسكر ) السام( الزوان -5 

سم نصل الورلة منبسط النورة سنبلة ٌتراوح طولها  066-06ذو ساق منتصبة ملساء بطول  ضار عشب حولً

 سم تحمل علٌها السنٌبالت فً صفٌن بالتناوب . 20-06بٌن 

سم تمرٌباً و هً فً الغالب مساوٌة فً الطول أو أطول من األجزاء األخرى للسنٌبلة و  0.0المنبعة األولى بطول 

  00-00روق ٌتراوح عددها بٌن ذات لمة مستدٌرة و علٌها ع

ٌنتشر الزوان كحشٌشة ضارة فً األراضً المفلوحة و ٌصادف بصورة خاصة فً حمول الممح و الشعٌر و فً 

 األماكن المهملة ٌزهر فً الفترة بٌن نٌسان و حزٌران .

 :neLolium pere المعمر الزوان  -6

النورة  ,تكئةسم ٌشكل كمٌة كبٌرة من األوراق الم 00-00بطول ً معمر لصٌر حزمً غٌر كثٌف نبات نجٌل

سنبلٌة و نالحظ المنبعة األولى تبلغ ثلث أو ثلثً طول أجزاء السنٌبلة األخرى و العصٌفات عدٌمة السفا أو 

 مجهزة بسفا دلٌك عند الممة .

ٌعٌش هذ النبات  ,ألن الكتلة الخضراء غنٌة باألوراق قٌمته العلفٌة عالٌةالمعمر نبات رعوي نموذجً  الزوان

ات المناخ الرطب المعتدل و إن ضعف مماومته للجفاف و خاصة لمجموع الظروف السٌئة فً فمط فً المناطك ذ

 0-0ٌعطً هذا النبات فً عامه األول انتاجاً عالٌاً من الكتلة الخضراء )حتى  الشتاء ٌحول دون انتشاره الواسع .

المهملة و على أطراف ٌنتشر فً الحمول . دٌدة تراص التربةطن مادة جافة من الهكتار( ٌتحمل بصورة ش

ٌزرع الطرق فً المنطمة الرطبة و نصف الرطبة و ٌوجد بكثرة فً غوطة دمشك و وادي بردى و الجوالن .

المعمر بكثرة فً الدول األوربٌة و ٌأتً فً المرتبة األولى من بٌن النباتات النجٌلٌة األخرى و غالباً  الزوان

 اجٌة عالٌة.ٌزرع مخلوطاً مع البرسٌم األبٌض معطٌاً انت

 :Lolium rigidum. الزوان الخشن ) القاسً ( -7

سم نصل الورلة ضٌك النورة سنبلٌة و تكون المنابع فٌه مساوٌة أو الصر للٌالً من  06-26نبات حولً  بطول 

 . القٌمة العلفٌة متوسطة عدٌمة السفاأجزاء السنٌبلة األخرى العصٌفات 

الحولً عدٌد الزهٌرات و ٌنتشر فً المناطك الرطبة  من الزوانٌعتبر هذا العشب أكثر مماومة للجفاف والبرودة 

حولً أو ذو  L.multiflorumاالٌطالً أو متعدد الزهٌرات  هنان نوع آخر من الزوانوو نصف الرطبة .

 حولٌن ٌنتشر فً المنطمة الرطبة و نصف الرطبة.

 :Festuca arundinacea.  الفستوكا القصبٌة -8

اللسٌن  ,السوق عدٌمة األشعار لها جذامٌر لصٌرة ,نبات نجٌلً خصلً معمر ٌنمو فً الفصل البارد من العام

 .قٌمته العلفٌة جٌدة, السنٌبالت ذات سفا لصٌر  ,غشائً
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و ٌمكن أن ٌنمو فوق  مم /سنة و هو مماوم للبرودة و مماوم نسبٌاً للجفاف 006ٌالئم المناطك التً تتلمى أكثر من 

أتربة مختلفة إال أنه ٌفضل األتربة الثمٌلة و ٌعتبر من األنواع النجٌلٌة الهامة التً أمكن زراعتها فً األراضً 

 الجافة ٌنمو فً المناطك الرطبة و نصف الرطبة. 

 :Poa pratensis. القبأ المرجً )قبأ البراري(  -9

تعمك جذوره فً التربة حتى المتر الواحد و النورة عنمودٌة ,تسم  06-06عشب معمر لصٌر رٌزومً بطول  

 مركبة و لد استؤنس هذا النبات و تمت زراعته بنجاح .

ٌتمٌز المبأ المرجً كنبات رعوي بانتاجٌة عالٌة و مماومة كبٌرة للرعً حٌث ٌنمو فً األراضً الرعوٌة 

ات و مناطك السهوب الغابٌة و ٌعٌش بشكل أفضل الطبٌعٌة و فً مختلف المناطك البٌئٌة و على األغلب فً الغاب

فً األماكن الرطبة حول ضفاف األنهار و الودٌان التً تغمرها المٌاه لفترة لصٌرة )حساس للمٌاه الراكدة( 

احتٌاجاته من التربة للٌلة و لكن الٌتحمل الترب الحامضٌة .ٌتحمل بصورة جٌدة الشتاء الماسً و الجفاف و 

( مرات 0-0تأكله كافة األنواع الحٌوانٌة بصورة جٌدة .ٌتحمل المبأ الرعً المتكرر ) ٌة العالٌةقٌمته الغذائبفضل 

/ سنة فً الغطاء النباتً 06عند االستعمال الرعوي الصحٌح و ٌجدد نموه بسرعة بعد الرعً و ٌبمى حتى /

نشاء أراضً رعوٌة ذات انتاجٌة الرعوي الطبٌعً و ٌعد هذا العشب النجٌلً مكوناً جٌداً للخالئط العشبٌة عند إ

عالٌة لما ٌتمٌز بانتاجٌة جٌدة و تحمله للرعً وبفضل خلطه مع النفل الزاحف.ٌملن هذا النبات المدرة على 

تخزٌن المواد الغذائٌة فً الجذور و فً الفروع السالٌة تحت األرض أٌضاً ,و هذا ٌؤثر بشكل إٌجابً على كمٌة 

 .ٌئة فً الشتاءالحش و مماومة الظروف الس النموات الجدٌدة بعد الرعً أو

 :Poa sinaica.   القبأ السٌنائً -11

المنابع بٌضاوٌة الشكل و  ,النورة راسٌمٌة مركبة ة لائمة,سم و الساق خصلٌ 06-00عشب معمر لصٌر بطول 

 للعصٌفة كعب وبري.األوراق منبسطة ملتفة تتجمع تجمعاً وردٌاً فً الماعدة.

رتفعات الجبلٌة فً المناطك نصف الرطبة و لجافة بشكل خاص و أحٌاناً فً المالجافة و شبه ا ٌنتشر فً المناطك

 الشٌح و المبأ. عٌعتبر النبات السائد اآلن فً البادٌة السورٌة و خاصة فً مجتم

رة و ٌعتبر نبات المبأ مرحلة تدهور أو تحت أوج تسود بفعل الرعً الجائر لشجٌرات البادٌة و اعشابها المعم

 م والتً ٌعتمد بانها األوج النباتً لبعض مناطك البادٌة .الً كالبطم و السوٌد و أعشاب العزاألكثر طو

ً لٌح  ل محله النبات المنافس لهو باستمرار تدهور الغطاء النباتً فً البادٌة ٌبدأ هذا العشب باالنمراض أٌضا

Carex stenophylla بفتر ً ات طوٌلة من الجفاف ٌجعل هذا العشب فرصة و عند الرعً الجائر للمبأ ممرونا

ً بعد فترة طوٌلة من التطفل ثم ٌفنى النبات  مناسبة لنوع من األشنٌات ٌسمى الكرٌكشة لد ٌمضً علٌه نهائٌا

 المتطفل مع النبات العائل و ٌبمى مكانه لرص المبأ على شكل حفرة صغٌرة مستدٌرة معرضة لتعرٌة الرٌاح.

ظم أنواع الترب و لكنه ال ٌتحمل الترب الرملٌة و الملحٌة و تمتد فترة نموه النشٌط بٌن ٌنمو نبات المبأ على مع

و بالتالً ٌمكن اعتباره من أفضل األعشاب الموجودة فً  قٌمته العلفٌة ممتازة و استساغته عالٌةآذار و نٌسان 

 سورٌا.
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 :Poa bulbosa.   القبأ البصلً  -11

سم األوراق لصٌرة سلكٌة تتجمع لرب لاعدة النبات و ٌحتوي كل فرع  26ً نبات معمر لصٌر ٌبلغ طوله الوسط

سالً فً لاعدته على بصلة النورة راسٌمٌة مركبة و هً نورة )ولود( أي أن بذور النورة و هً أشبه بالبصٌالت 

 تنمو على النبات نفسه مخرجة الجذٌر و الرٌشة لبل أن تسمط على األرض .

و ٌتراوح انتاجٌته من األعشاب الخضراء تبعاً للظروف الجوٌة فً العام و ورة جٌدة تستسٌغه كل الحٌوانات بص

.و ٌنمو و شبه الصحراوٌة طن / هكتار ٌعتبر أحد النباتات األساسٌة فً المراعً الصحراوٌة 0 – 6.2التربة من 

 بكمٌات كبٌرة فً المراعً البكر والبور المدٌمة فً الصحراء و السهوب .

لنبات على التالل و األماكن الصخرٌة المرتفعة فً المناطك نصف الرطبة و فً مناطك السوٌداء و ٌنتشر هذا ا

 ٌمتد موسم نموه الخضري خالل شهري آذار و نٌسان.  حمص و جبل حرمون و سلسلة جبال لبنان الشرلٌة .
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