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 :Cynodon dactylon  النجٌل أو الثٌل -1

لصٌر له سوق جارٌة مفترشة فوق األرض تتثبت فً العمد، و جذامٌر، الساق تتوزع علٌها األوراق نبات معمر 

سم  56سم األوراق ضٌمة ناعمة النورة راسٌمٌة ذات فروع سنبلٌة بطول حتى  06-51بصورة جٌدة و هو بطول 

الجذمور و الجذور غ  62.1حبة ٌساوي  5666تحوي السنٌبالت زهرة خصبة واحدة، التلمٌح متصالب ،وزن 

سم وزن الفروع تحت األرض )جذامٌر ( تتجاوز وزن أعضاء النبات فوق  51توجد على عمك من التربة حتى 

 األرض.

تستسٌغه جمٌع الحٌوانات النجٌل نبات رعوي جٌد ٌوجد فً معظم أجزاء العالم الحارة و بعض البلدان المعتدلة 

 16-.112%دهن و  .2.-521% بروتٌن و  5.621-56. ٌحتوي فً الكتلة الخضراء على بصورة جٌدة

%رماد ،و باحتوائه على الفوسفور و اآلزوت  5.21-.22لوز وٌلٌ% س221.-120.%كربوهٌدرات ذائبة و 

ٌتفوق على كثٌر من النباتات الرعوٌة النجٌلٌة ،حٌث ٌزرع بشكل واسع فً المناطك والبوتاسٌوم و الكالسٌوم 

رعٌة .انتاج المادة الخضراء  .5حشات خالل العام أو أكثر من  56-1ٌة و ٌعطً من االستوائٌة و شبه االستوائ

 كػ بذور من الهكتار الواحد . 16-06طن و  6. -1لحشة واحدة من 

ٌعد النجٌل من الحشائش الضارة فً المحاصٌل الزراعٌة ٌصعب التخلص منها بصورة تامة و ٌصادؾ فً سورٌا 

طبة و فً المناطك المروٌة و على حواؾ السوالً ، ٌمكن أن ٌصنؾ هذا النبات فً المنطمة الرطبة و نصؾ الر

، حٌث ٌستعمل كمدر للبول و مفٌد فً حاالت االستسماء و  لى الثٌلٌن و الصابونٌنمن النباتات الطبٌة الحتوائه ع

  هو لابض و لد ٌستعمل الٌماؾ النزٌؾ للجروح الصؽٌرة.

 :epenseSorghum halالحلٌان  -الرزٌن  -2

متر أنصال األوراق كبٌرة و مفلطحة و عرٌضة ملساء النورة  .-5ٌتراوح طوله من  معمر عشب رٌزومً

 سم. 1. -51عنمودٌة كبٌرة حمراء إلى بنفسجٌة ٌبلػ طولها من 

متر حٌث تتوفر له الرطوبة ،و ٌنتشر  5166ٌصادؾ الرزٌن فً المناطك المنخفضة التً ال ٌزٌد ارتفاعها عن 

 خاصة على طول لنوات الري و على أطراؾ الحمول و الطرق. بصورة

ٌزهر فً الفترة الوالعة بٌن شهري أٌار و تشرٌن أول ، و ٌعتبر هذا العشب آفة خطٌرة و ضارة فً الحمول و 

 سم و تنتشر انتشارا واسعاً ٌصعب المضاء علٌه . 06البساتٌن تتعمك رٌزوماته الموٌة فً التربة حتى 

من النباتات الموٌة و تستسٌؽه جمٌع الحٌوانات األلٌفة و خاصة الماشٌة و الخٌول ،و الرزٌن  ة جٌدةقٌمته العلفٌ

 التً تتحمل عملٌة الرعً الشدٌد و نظراً لتعمك جذوره فً التربة فإنه شدٌد المماومة للجفاؾ .

ب آخر ٌصبح شدٌد السمٌة و ٌجب اإلشارة هنا أنه عندما ٌتولؾ نمو الرزٌن بسبب الجفاؾ أو الصمٌع أو أي سب

( السام فً أنسجته و لد تبٌن أن حش هذا النبات و تجفٌفه HCNللحٌوانات بسبب تراكم حمض الهٌدروسٌانٌن )

  كدرٌس التزول سمٌته و لكن عمل السٌالج ٌخفؾ تأثٌر السمٌة.

 



 مراعً و غابات المناطق الجافة      الرابعة الجلسة

 3الصفحة  –عملي  -

 

 

 

 :Phalaris tuberosa  المجنحة البصلٌة  –القرام  -3

تراصة لواعد السوق محمرة منتظمة على شكل بصٌالت السوق لوٌة عشب معمر ٌنمو على شكل حزم م

سم و  16 -6.سم و عارٌة من األوراق فً لسمها العلوي أنصال األوراق طوٌلة  5.6-16منتصبة بطول 

 سم. 56- 1عرٌضة منبسطة األزهار على شكل نورة كثٌفة أسطوانٌة الشكل شبه سنٌبلة طولها 

لبحر األبٌض المتوسط و ٌفضل المناطك الرطبة و شبه الرطبة فً الجبال و فً حوض اٌنتشر المرام طبٌعٌا 

 السهول الداخلٌة و هو من النباتات المتحملة لصمٌع الشتاء .

إال أن رعٌه لفترات طوٌلة تحدث تسمم و عمم فً الكباش ،و ٌعتبر من أجود األنواع  قٌمته العلفٌة ممتازة

 اطك المعتدلة .النجٌلٌة التً استؤنست وزرعت فً المن

 :Avena spp  جنس الشوفان -4

ً و هما  أعشاب حولٌة لصٌرة و متوسطة الطول محور السنٌبلة مؽطى بأوبار و العصافتان متساوٌتان تمرٌبا

أطول من الزهرة السفلى تتخطٌان الزهرة العلٌا على األؼلب ،الحراشؾ السفلى متصلبة الممة و عدد عصٌباتها 

،و تحمل الحرشفة سفا مبروماً و منحنٌاً )فً الشوفان الحملً لصٌر و مستمٌم(و ٌنكسر و تنتهً بسنٌن 2-1من 

 السفا من نمطة االنحناء عندما ٌتمدم به العمر ، النورة راسٌمٌة مركبة.

 .القٌمة العلفٌة له جٌدة ، النبات النموذجً لهذا الجنس  Avena.sativaٌعتبر الشوفان الحملً 

 :Aegilops ovata لبري القمح ا –الحنٌطة  -5 

سفا و ٌتساوى  .-.عشب حولً تكون فٌه النورة سنبلٌة و العصٌفة تساوي فً طولها طول المنبعة و هً مجهزة 

 فً الطول كل من سفا المنابع و العصٌفات. 

 قٌمة علفٌة متوسطةٌنتشر فً المناطك الجبلٌة و فوق الترب الضحلة فً المنطمتٌن الرطبة و نصؾ الرطبة له 

 لبل تشكل السفا و جفاؾ مجموعه الخضري أما بعد تشكل السفا فله ضرر مٌكانٌكً على الحٌوانات .

 :Agropyron libanoticum(Elytrigia libanotic)  حشٌشة القمح اللبنانٌة )القمحٌة( -6

ارها نبات معمر خصلً متوسط ، األوراق لاعدٌة عدٌدة ضٌمة و خطٌة ذات اشعار على السطح العلوي انتش

محدود و من المحتمل أنها كانت شائعة فً المناطك الجافة من جبال لبنان الشرلٌة و امتدادها عبر البادٌة 

 السورٌة مثل جبل الشومرٌة و البلعاس و البشري و سفوحها و حول حسٌا.

 جافة الجبلٌة . و ٌمترح ادخاله فً خالئط  البذر الصناعً للمناطك ال قٌمة رعوٌة ممتازةو ٌعتبر هذا العشب ذا 

 :pa barbataiSt.  م اللحوي العز -7
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ً الى متر أوراله طوٌلة ذات حواؾ ملتفة نحو الداخل النورة عنمودٌة  نبات معمر ربٌعً خصلً ٌصل أحٌانا

سم مؽطاة بأهداب شعرٌة الجذور لوٌة 6.ضٌمة لاعدتها مؽلفة بؽمد الورلة العلٌا و العصافة منتهٌة بسفا طولها 

 متخشبة .

و ٌنتشر فً كثٌر من بلدان شرق و جنوب البحر األبٌض المتوسط و خاصة فً المناطك الجافة و نصؾ الجافة 

و ٌعتبر فً سورٌة من النباتات المستوطنة لمنطمة البادٌة و لو أن نسبة انتشاره لد تراجع أخٌرا بفعل الرعً 

األكبر من أراضً البادٌة السورٌة كما ٌعتبره الجائر و ٌعتمد بأن هذا النبات كان ٌؽطً مع أنجم الروتة المسم 

بعض الباحثٌن من نباتات األوج ٌصادؾ اآلن فً بعض مناطك البادٌة الشمالٌة فً وادي العزٌب و جنوبً 

و لد لوحظ بأن الرصافة و فوق سفوح بعض جبال البادٌة حٌث ٌنتشر فً المناطك الوعرة و فوق الترب الخفٌفة 

له أثر واضح على زٌادة تكاثره و انتشاره .و ٌعتبر هذا العشب من أهم نجٌلٌات البادٌة حماٌته فً وادي العزٌب 

 السورٌة المعمرة و ذلن :

 درجة استساؼته العالٌة  -5

 ؼزارة مجموعه الخضري -.

 طول موسم نموه-.

 لٌمته العلفٌة الممتازة و خاصة لبل تشكل السفا أو لبل جفافه . -1

  ه الموٌة لها أثر فً مماومة االنجراؾ و عوامل التعرٌة  حزمه المتراصة و جذور -1

 :Stipa tortilis.  البهماء -الصمعة -8

ٌنتشر بشكل واسع فً حولً ربٌعً ٌتمٌز بوجود النورة الحاملة لسفا طوٌل ملتؾ ذي حافة مسننة ،  ًعشبنبات 

حٌان لد ٌصل السفا إلى داخل أحشاء البادٌة السورٌة و ٌرعى فً أواخر الربٌع لبل تشكل السفا ،و فً بعض األ

 . لبل تشكل السفا  قٌمته العلفٌة جٌدةالحٌوان فٌثمبها مسببة موته 

 :Hordeum murinum.   أبو شوٌرب -خافور –شعٌر بري  - 9

حولً لصٌر النورة سنبلٌة و لنبعتا السنٌبلة الوسطى رمحٌتا الشكل تؽطً حوافها فمط أهداب طوٌلة و لكل عشب 

 سم . 21.-521فا بطول منها س

ٌنتشر هذا النبات بشكل واسع فً المناطك نصؾ الرطبة و نصؾ الجافة و الجافة خصوصا فً اراضً 

 ً فً البادٌة السورٌة فً مجتمع النٌتون و الخافور االضطرابً و الٌسود هذا النوع إال الفٌضانات و ٌوجد أساسا

 تحت الظروؾ التدهورٌة بصفة عامة .

 لبل تشكل السفا و ٌزهر بٌن آذار و أٌار. جٌدة قٌمته العلفٌة

 : umbulbos Hordeum.    الشعٌر البصلً - 01
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أو أكثر تنتهً لاعدتها ببصلة ٌحٌط بها ؼالؾ لٌفً ،انصال األوراق سم 566معمر له ساق لائمة بطول نبات 

جمع السنٌبالت على سم تت 51-56ضٌمة تؽطٌها أوبار و ذات أذٌنات واضحة.النورة سنبلٌة مكتظة بطول 

محورها فً مجموعات تتألؾ كل منها من ثالث سنٌبالت السنٌبلتان الجانبٌتان عمٌمتان و عدٌمتا السفا و أطول 

 . الجالسة ذات السفا الطوٌلة من السنٌبلة الخصبة 

ٌة و جبال ٌنتشر هذا العشب فً المناطك نصؾ الرطبة و فوق المرتفعات الجبلٌة فٌصادؾ فوق سلسلة لبنان الشرل

الزبدانً و الملمون ٌتمٌز الشعٌر البصلً بخشونته وكثرة ألٌافه و فً فمده لكثٌر من لٌمته الؽذائٌة بعد تمام نضجه 

و جفافه. لذلن ٌنصح رعٌه فً فترة نموه النشٌط و لبل تمام تكوٌن السنابل ترعاه الماشٌة بصورة خاصة ،و له 

   لبل تشكل السنابل. قٌمته العلفٌة الجٌدة

 :Schismus arabicus.     الركٌجة أو النعٌمة - 00

سم ٌشكل خصالت صؽٌرة لها سوق عدٌدة ملساء ، ٌنتشر بشكل واسع 6.-56حولً شتوي بطول عشب لصٌر 

فً البادٌة السورٌة و خاصة فوق األتربة المهدمة أو الترب الرملٌة و فً مناطك الفٌضانات .و ٌمتد موسم رعٌه 

تسمح له و للشعٌر ي أن كثافة نموه و استؽالله أو الصٌؾ و ٌعتبر من االعشاب المتوسطة أ أثناء فصل الربٌع

البري بمنافسة بعض الشجٌرات المستدٌمة كالحرمل ،و هو ماٌساعد على تفسٌر تدهور نبات الحرمل الضار فً 

 . قٌمته العلفٌة جٌدة،  بعض فٌضانات وادي العزٌب بعد الحماٌة

 :Setaria viridis. الثعلب     اللزٌق أو ذنب - 02

سم فً الربٌع ٌنمو ببطء و ٌنضج فً الصٌؾ تأكله الحٌوانات بصورة جٌدة لبل  06-56بطول عشب حولً 

تشكل النورة و بعد تشكلها تعافه. النورة عنمودٌة مزدحمة أشبه بالسنٌبلة خضراء مستدٌرة الممة تخرج من اسفل 

ملم و هً خضراء أو أرجوانٌة  1-1و ٌبلػ طول الواحدة منها  1-5ا بٌن كل سنٌبلة شعٌرات شوكٌة ٌتراوح عدده

على محور النورة إلى مابعد سموط اللون مجهزة بأشوان حادة متجهة نحو األعلى و تظل مثل هذه الشعٌرات 

 لمنابع فمط السنٌبالت إذا ما جرى فرن أودق النورة فإن ذلن ٌؤدي إلى سموط ا

و ٌصادؾ كحشٌشة ضارة فً الحمول حٌث تلتصك نورته بألٌاؾ المطن و تخفض لٌمته ٌنتشر فً المنطمة الرطبة 

 . قٌمته العلفٌة جٌدة، الشرائٌة و أٌضاً تلتصك بصوؾ الؽنم و تخفض من نوعٌته 

 :.Koeleria phleoides أو ذنب الهر     الكولٌرٌا - 03

دٌة كثٌفة(العصافة لها سفا ٌساوي طول عشب حولً حزمً له سوق لائمة تنتهً بنورة تشبه ذنب الهر )عنمو

 العصافة و لهذه العصافة خمسة عروق بٌنها نتوءات خشنة مستدٌرة .

ً ٌنتشر فً المناطك نصؾ الرطبة فوق السهول الرملٌة الساحلٌة و بٌن  ٌعتبر هذا النبات واسع االنتشار جؽرافٌا

ً فً المناطك الهامشٌة من الباد ٌة السورٌة ٌنمو مبكراً فً الربٌع و ترعاه حمول الحبوب .كما ٌصادؾ أٌضا

 نهاٌة الجلسة { }     . قٌمة علفٌة متوسطةالحٌوانات و له 
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