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 وراقالفصيلة السعدية وعريضات األ
 

  Cyperaceaeالعائلة السعدية  

ما ٌمٌزها بدون تضخم على العمد وهذا  لهذه العائلة أنواع معمرة وحولٌة أحٌانا ، الساق ممطع ثالثً ومصمتةٌتبع 

تنمو  حٌانا  وأعن العائلة النجٌلٌة ، األوراق طولٌة أو خٌطٌة تتوضع على األغلب فً الجزء السفلً من الساق، 

ت زهار بنهاٌة الساق فً سنٌبالمغلمة ، تتجمع األ وراق دائما  ل الساق مع نهاٌات ملتفة، وتكون أغماد األعلى طو

 و جوزٌة مفلطحة بعض الشًءعنمودٌة وسنابل رأسٌة، ثنائٌة أو أحادٌة الجنس ، الثمرة كروٌة ثالثٌة السطوح أ

المستنمعات والترب  من العالم وخاصة فًمناطك مختلفة ً نوع ، تنتشر ف 3533ا وحوالً جنس 85ضم ت 

حد المكونات النباتٌة أللم فوق الترب الجافة ولد ٌؤلف أحٌانا أٌت ( Carexجنس السعادي )ن بعضها الرطبة، ولو أ

همٌة جٌدة فً تثبٌت الكثبان الرملٌة له أ   Cyprus conglomerates، ونبات الثداء ثبان الرملٌة كالهامة فوق ال

 العربٌة 

، والتً تكون لرٌبة من عشاب النجٌلٌة والبمولٌة والمركبة على السعدٌات من حٌث المٌمة العلفٌة تتفوق األ

 النجٌلٌات

 باالتً :  Juncaceaeالفروق المورفولوجٌة بٌن العائلة السعدٌة والنجلٌة واالسلٌة تتلخص 

وراق فً األما السعدٌة فمثلثً وتحمل ة النجلٌة مستدٌر وتحمل األوراق فً صفٌن أالعائلممطع الساق فً  -1

 وراق اسطوانٌة الشكلوعند االسلٌة مستدٌر واألثالث صفوف ، 

 عند النجلٌة ومغلك عند السعدٌة وغٌر موجود عند االسلٌة  غمد الورلة مفتوح -2

وغالف واحد هو المنبعة فً السعدٌة و ستة اغلفة  ٌوجد غالفان زهرٌان هما العصٌفة واالتب فً النجلٌة -3

 تؤلف المحٌط الخارجً للزهرة عند االسلٌة

 عند االسلٌات  capsuleالسعدٌات وجرابٌة  دعن  acheneكٌنة عند النجلٌات وأcaryopsisالثمرة برة  -4

 سوف ندرس نوع واحد من العائلة السعدٌة وهو 

  Carex stenophyllaو سعد البادية )النميص ( أبو ماش أ - 1

ته اللٌفٌة ورٌزوما هلصر من الساق ، ٌتمٌز بجذورسم ٌحمل أوراق خٌطٌة أ 23-5شب معمر لصٌر بطول ع

، النورة سنبلٌة وتنتهً بـ خرىاأل تصة تحد من انبات بذور ونمو بادرات النباتاالمتشابكة والتً تشكل طبمة مترا

 سنٌبالت مزدحمة بنٌة مسودة 3-6

طوار التعالبٌة ر ولٌبٌا ، وٌوجد فً سورٌا فً األلطار المشرق العربً ومصً كثٌر من أواسعة فٌنتشر بصورة 

والمبأ، ٌزهر فً ً مجتمع الشٌح ٌوجد فً بطن المنخفضات الصغٌرة ف، كما التدهورٌة بفعل الرعً الجائر 

ر مجموعه الخضري ولصر صغ الشدٌدة استساغته جٌدة إال ان البرودةالشتاء وٌجف فً أوائل الربٌع وٌتحمل 

  قيمة علقية متوسطةنموه تجعل له 

 وراق :مجموعة األعشاب عريضة األ

   Erodium cicutarium الفيالريا ( –ابرة العجوز)القرنوة الشوكرانية  –البختري  -1

شبه مو بادراته على شكل وردة متجمعة أوهو عشب حولً شتوي تنمو تن Geraniaceaeيتبع العائلة القرنوية 

ٌظهر لها ساق ضارب للحمرة علٌه أوراق مركبة مشطٌة . األزهار صغٌرة حمراء أو  نتلبث أ بشكل النجمة ال

. ٌنتشر انتشارا واسعا وخاصة فوق الترب فرع ، الثمرة كبسولةجمع فً نورات خٌمٌة عند نهاٌة األجٌة تتبنفس

الغربٌة والشمالٌة الغربٌة حول حلب كما الجافة جٌدة الصرف من السهول الساحلٌة الرطبة حتى سهوب البادٌة 
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با ما ٌدل انتشاره فً منطمة ما على حدوث رعً لٌوجد فً المراعً المحجرة فً المنطمة نصف الجافة ، وغا

 جائر.

توائه على وذلن الحعلفية عالية  قيمة ذو ٌمتاز بنموه الخضري السرٌع فً الربٌع من شباط حتى اذار ، وهو

صحٌحة  عً التً ٌنتشر فٌها حمالنا  اولهذا تنتج المر ن البروتٌن والكالسٌوم والفوسفوركمٌات وفٌرة ومتزنة م

 نواع السمن اعً الغنٌة بهذا النوع تعطً أفضل أالبنٌة لوٌة العظام ، وٌعتمد البداوة ان المر

مع االعشاب النجلٌة واالنجم ذات المٌمة العلفٌة الجٌدة فانه ٌؤلف مرعى ممتازا  وعندما ٌنمو البختري مختلطا  

 للحمالن الصغٌرة 

  Salsola vermiculataالروثا  –الحمض  -الروته - 2

وراق اسطوانٌة األ  Chenopodiaceae السرمقية )الرمرامية(نجم معمر غٌر مفصلً لصٌر من الفصٌلة 

  كاملة جالسة فردٌة مشكلة سنابلر زهاة عصارٌة ، األصغٌر

 م ة الرعوٌة ، وٌؤلف مع الشٌح والعزٌنتشر فوق الترب المجروفة والمنحدرات وهً من اهم نباتات البادٌة السورٌ

ن البادٌة، ولد كان ٌغطً مساحات شاسعة من بادٌة الشام غٌر انه اآل مرحلة متمدمة من مراحل التتابع النباتً فً

والرعً الجائر واحتطاب البدو لجذوره واستعماله ولودا، ٌمتد موسم  استساغته العالٌةبب بس جعافً تدهور وتر

   قيمة علفية ممتازةنموه من كانون الثانً وحتى نهاٌة تموز وله 

   Haloxylon articulatumالنيتون  - 3

سم ذات أوراق صغٌرة  75-33ٌتراوح طولها  الفصيلة السرمقيةمن )نجم( حطبٌة مفصلٌة معمرة  تحت شجٌرة 

حمر ، بٌن األبٌض واألصفر واأل ٌختلف لونهازهار محورٌة فردٌة جدا )حرشفٌة ( وأفرع عصارٌة )لحمٌة( األ

 الثمرة مجنحة سوداء اللون

ٌمتد ، وحتى بادٌة دمشك وحوران جنوبا   تنتشر بشكل واسع فً البادٌة السورٌة وتصادف من وادي العزٌب شماال  

الموسم الخضري فترة طوٌلة من العام وٌزهر عادة فً شهري تشرٌن االول والثانً ولٌس من الضروري ان 

 ٌزهر كل عام 

ه من البروتٌن الخام مرتفع . حٌث ال تستسٌغ االغنام جدا معظم اٌام السنة رغم ان محتوا استساغته منخفضة

ها بعد جفافه لذلن ال ٌرعى هذا النبات كثٌرا فً الربٌع اوراله وفروعه العصارٌة وهً خضراء ولكنها تمبل علٌ

 جٌد فً فصلً الخرٌف والشتاء خصوصا فً سنٌن المحط والصٌف ولكن ٌرعى بشكل 

ٌحتوي النٌتون على عدٌد الملوٌدات مثل الرمثٌن ولذلن ٌستعمل فً البادٌة كمرهم ضد االمراض الجلدٌة وجرب 

 الحٌوانات 

   Haloxylon ammodendron الغضا  - 4

جود الولود، حٌث ٌنتشر وأخشابها من أ لد ٌصل ارتفاعها الى اربعة امتار الفصيلة السرمقبةمعمرة من  شجٌرة

همٌته الرعوٌة ودوره فً اجرٌت تجارب عدٌدة لنشره نظرا أل ، حٌثفً االراضً الرملٌة فً الجزٌرة العربٌة

 قيمته العلفية جيدة . ،صٌانة التربة 

   Noaea mucronata و شوك الحنش الصر أ - 5

االفرع متداخلة من االسفل وهً متٌنة متر  1ٌصل طوله حتى  الفصيلة السرمقيةمن معمر نبات شجٌري شوكً 

 مرنة ، االوراق متبادلة شبه مستدٌرة ، وهو اهم االنواع الشوكٌة الغازٌة واكثرها انتشارا فً شمال وغرب البادٌة

لادر على رعٌه والحد لالغنام ان ترعى اوراله االبرٌة الغضة فً فصل الربٌع فمط اال ان االبل  وٌمكنالسورٌة،

  ، وتساهم شجٌراته فً تثبٌت التربة والحد من انجرافها قيمته العلفية واالقتصادية منخفضةمن انتشاره 

  Atriplex leucocladaالرغل أبيض الفروع ) القطف السوري (  - 6
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سم ٌنتمً إلى العائلة السرممٌة له فروع عدٌدة  133 – 36نبات لصٌر معمر تحت شجٌرة بطول 

عند الماعدة تحمل أوراق متبادلة بٌضاوٌة الشكل ذات لون أبٌض فضً تغطٌها أوبار دلٌمة تشبه 

الطحٌن ، األزهار جالسة فوق عثاكٌل أو فروع زهرٌة معراة من األوراق ، ٌصادف هذا النوع فً 

ادٌة الشام حتى شمال السعودٌة ، وٌنتشر فً سورٌا فً المناطك الجافة وشدٌدة الجفاف ) جبل عبد ب

بسبب غزارة نموه الخضري وغنى أوراله  قيمته العلفية جيدةالعزٌز ، التنف . . . . . ( 

 بالبروتٌنات ولكونه لابال  للرعً فً فصل الصٌف وأثناء موسم الجفاف .

   Atriplex halimusالملحي او الطويل  القطف - 7

، الساق خشبٌة ذات  الفصيلة السرمقيةسم ٌتبع  253-73ما بٌن  شجٌري طوٌل بلون فضً ٌتراوحمعمر نبات 

واحٌانا متمابلة وذات اعناق لصٌرة، ٌزهر فً اوائل الصٌف وٌثمر فً تشرٌن فروع منتشرة، االوراق متبادلة 

 بارة عن سنابل كثٌفة تشكل فً مجموعها نورة زهرٌة عدٌمة االوراق االول ، والعنالٌد الزهرٌة ع

الملحً اخضرا او  ٌة الفلسطٌنٌة، وٌأكل البدو المطفٌنتشر فً منطمة  منخفض الحمة بالمرب من الحدود االردن

ام الزدٌاد مطبوخا وترعاه الجمال والماعز واالغنام اال ان زٌادة جفافٌة المولع تملل من استساغته من لبل االغن

خذ بكمٌات كبٌرة لٌمة طبٌة حٌث تستعمل بذوره ضد الٌرلان ولكنه سام اذا اتركٌز االمالح واالوكساالت فٌه ، له 

 . قيمته العلفية جيدة، ورام وٌساعد فً خروج المشٌمة وهو نافع ضد اال

  Poterium spinosum البالن الشوكي  - 8

شوان بجذر وتدي وفروع متشابكة تنتهً بأٌتمٌز  Rosaceae العائلة الوردية تتبع  معمرة  تحت شجٌرة شوكٌة

  ذات لون أحمر ، الثمرة توتٌة جافةحادة. الورلة مركبة رٌشٌة ، النورة سنبلٌة

االخرى فً مناطك انتشاره، ٌصادف فوق  تٌستوطن فً حوض البحر االبٌض المتوسط وٌسود على النباتا

ولد استعمل فً الماضً  ليس له قيمة رعوية علفيةالمرتفعات الساحلٌة والجبلٌة فً المنطمة نصف الرطبة ، 

 على نطاق واسع كمادة ولود لالفران

  Artemisia herba- albaالشيح العشبي االبيض  - 9

ٌعتبر اكثر انجم البادٌة انتشارا Compositae   (Asteraceae  )العائلة المركبة نجم رعوي معمر ٌتبع 

من لابلٌته للرعً فً بعض المواسم فهو ٌرعى للٌال فً بدء نموه فً مطلع  التً تحدوٌتمٌز برائحته العطرٌة 

التً تغسل النباتات فتخفض من رائحته العطرٌة  الربٌع ثم ٌرعى معظمه فً اواخر الخرٌف بعد االمطار االولى 

 النفاذة

اثبت هذا النبات ممدرته على مماومة الرعً الجائر واالحتطاب على مر السنٌن وٌعتبر من النباتات الرعغوٌة 

 قيمته العلفية جيدة بعد زوال الرائحة العطرية بواسطة األمطار .، االلتصادٌة فً البادٌة السورٌة 
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