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متتاز  �سلطنة ُعمان بتنوع غني يف �مل�سادر �لور�ثية �لنباتية لي�س فقط يف حما�سيل �لغذ�ء 

و�أنو�ع  �لب�ستنة  و�لرعوية وحما�سيل  �لربية  و�لنباتات  �لعلف  �أي�سا يف حما�سيل  ولكن 

�لنباتات �لطبية، وتعد جبال ُعمان يف �ل�سمال و�جلنوب من �أغنى �ملناطق من حيث 

�ملر�كز  من  ُعمان  �أي�سًا  وتعد  �لطبيعية،  �ملر�عي  يف  �لربية  بالنباتات  �لور�ثي  �لتنوع 

�لأ�سيلة للتنوع �لور�ثي �لنباتي و�لتي يجب �ملحافظة عليها وحمايتها و�أن تدهور �لتنوع �لور�ثي 

�لإجهاد�ت  �سد  �ملحلية  �لزر�عية  �ملحا�سيل  تطوير  يف  ��ستغاللها  ميكن  ثروة  يفقدنا  للنباتات 

ثروة  يفقدنا  كذلك  و�لآفات،  �لأمر��س  و�سد  و�لرتبة  �ملياه  وملوحة  �جلفاف  مثل  و�حليوية  �لطبيعية 

ور�ثية نباتية ميكن ��ستغاللها يف تطوير حما�سيل برية متحملة للجفاف و�لتملح، و�أن كثري من هذه �لنباتات 

لها خ�سائ�س طبية معروفة عند �ملجتمعات �ملحلية يتم ��ستخد�مها يف تطويرعالجا لالأمر��س �لب�سرية و�حليو�نية.

ُتعد �ل�سلطنة من �لدول �لر�ئدة يف �سيا�سة �حلفاظ و�سيانة �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئية، حيث تعمل د�ئما على �سن �لقو�نني 

�لبالد  ل�سلطان  �ل�سامية  �لتوجيهات  وكانت  �إياها،  �هلل  وهبنا  �لتي  �لطبيعية  �ملو�رد  هذه  على  للمحافظة  و�لت�سريعات 

�ملفدى حفظه �هلل ورعاه �لأثر �لكبري يف �حلفاظ على هذه �ملو�رد و�سيانتها و�ملحافظة على �لبيئة �لُعمانية وما حتويه من 

م�سادر ور�ثية نتيجة لل�سيا�سات �ملوجهة للحفاظ على ما حبا �هلل به �ل�سلطنة من مو�رد ونعم طبيعية، كما �أن للجهات 

�حلكومية �ملختلفة دورً� كبريً� كل يف جمال �خت�سا�سه لالهتمام بهذه �ملو�رد �إ�سافة �إىل �أن وعي �ملو�طن �لُعماين بقيمة 

تلك �ملو�رد و�أهميتها بالن�سبة للحياة �لتي يعي�سها وما توفره من م�سدر للغذ�ء ولعتبار تلك �ملو�رد جزءً� �أ�سا�سيا من 

�لبيئة �لتي يعي�س فيها، كل ذلك يجعل �ملو�طن �سريكًا �أ�سا�سيًا مع �حلكومة يف �ملحافظة عليها و�لعمل على تنميتها ل�سمان 

��ستد�متها له ولالأجيال �لقادمة وكنتيجة للجهود �ملبذولة فاإن هناك ��ستمر�رية يف �لتنوع �لطبيعي يف �جلانب �لنباتي 

و�حليو�ين بل و�إمكانية تطويره م�ستقباًل.

�إن �ملحافظة على �لنباتات �لربية ينبغي �أن تدخل �سمن �أولوياتنا حتى ن�سمن �حلفاظ على موروثاتنا �لزر�عية من خطر 

�لنقر��س �إ�سافة �إىل �ملحافظة على �لأ�سجار �لربية �لتي تنبت يف �لبيئة �لُعمانية و�لتي لها �لكثري من �ل�ستخد�مات يف 

�ملا�سي �سو�ء كانت ��ستخد�مات طبية �و جتميلية �أو غذ�ئية.

وياأتي �لدليل �حلقلي �مل�سور للنباتات �لربية �ملحلية يف �سلطنة ُعمان ليكون مرجعا ًللمهتمني �لباحثني وطالب �جلامعات 

�إ�سافة �إىل توثيق لأ�سناف �لنباتات �لربية و�لأ�سماء �ملتد�ولة لهذه �لنباتات �لتي تزخر بها بيئتنا �لُعمانية.

وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية

�شلطنة ُعمان

تـقديـــم
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�أرجائها  �سهدت �لكرة �لأر�سية يف �لعقود �لأخرية حالة من �لتدهور يف �لتنوع �حليوي يف خمتلف 

�لكائنات �حلية فاأ�سبح خطر تدهور �لأحياء و�نقر��سها  �أ�سابت  �لتي  �لعامل �لأخطار  و�أدرك 

�أحد �لهموم �لب�سرية و�لتي ت�سعى �لدول و�ملنظمات �لدولية �ملتخ�س�سة ملعاجلتها فكانت 

�لدعوة عام 1992 لعقد موؤمتر قمة �لأر�س يف ريو دي جانريو يف �لرب�زيل حلماية �لبيئة 

و�لتنمية و�سيانة �لتنوع �حليوي.

�جلافة  �ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  �أوىل  فقد  �مل�سرتك،  �لعربي  �لعمل  ب�سرورة  و�إميانًا 

�لنباتية يف �ملناطق  �لقاحلة )�أك�ساد( �هتمامًا خا�سًا باحلفاظ على �مل�سادر �لطبيعية  و�لأر��سي 

�جلافة و�سبه �جلافة، و�عترب ذلك �أحدى �أهم �لأولويات �سمن �إ�سرت�تيجية عمله وقام بتنفيذ �لعديد من 

�مل�ساريع �لر�ئدة يف �ملجال.

و�نطالقاً  من �هتمام �سلطنة ُعمان يف �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة يف �ملناطق �لرعوية من �أجل �إيجاد �أجنح �لطرق 

�لعلمية للمحافظة عليها من �سمن منظور �لتنمية �مل�ستد�مة، فقد مت �لتوقيع على �تفاقية بني وز�رة �لزر�عة و�لرثوة �ل�سمكية يف 

�سلطنة ُعمان و�ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�لأر��سي �لقاحلة )�أك�ساد( لتنفيذ م�سروع قاعدة بيانات متكاملة ملو�قع 

�لرعي �لطبيعية يف �سلطنة ُعمان، ويت�سمن هذ� �مل�سروع ح�سر �لغطاء �لنباتي �لطبيعي يف �ملو�قع �لرعوية �مل�ستهدفة و�لتي متثل 

.GIS خمتلف �لتباينات �لبيئية لأر��سي �ملر�عي يف �ل�سلطنة، وحددت �إحد�ثياتها با�ستخد�م تقنيات نظم �ملعلومات �جلغر�فية

ويف �إطار هذ� �مل�سروع مت �إجناز �لدليل �حلقلي �مل�سور للنباتات �لربية، �لتي مت ح�سرها يف �ملو�قع �لرعوية �ملدرو�سة يف �ل�سلطنة 

خالل ف�سلي �لربيع و�خلريف للعام 2010. و�لهدف �لأ�سا�سي من هذ� �لعمل هو تعريف �ملهتمني على �لأنو�ع �لنباتية و�أهميتها 

�لرعوية و�لبيئية.

�أو يف  �نت�ساره حملياً   و�أماكن  �ملر�دفة،  �لعلمية  و�لأ�سماء  �لرعوية،  و�لأهمية  �لنباتي،  �لنوع  و�سف  على  �لدليل �حلقلي  ي�ستمل 

�ملناطق �لأخرى من �لعامل.

ت�ستمر  �أن  �آملني  �لدليل،  ُعمان لإجناز هذ�  �سلطنة  ونظر�ئهم من  �أك�ساد  وفنيو  بذلها خرب�ء  �لتي  �إىل �جلهود  �لتنويه  وي�سرنا 

�جلهود للو�سول �إىل �حل�سر �ل�سامل و�لتوثيق �لعلمي لالأنو�ع �لنباتية.

ناأمل �ن ي�ساهم هذ� �لدليل يف خدمة �ملخت�سني و�ملهتمني بالتنوع �لنباتي.

الأ�شتاذ الدكتور/ رفيق علي �شالح

املدير العام / اأك�شاد

تـقديـــم 
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الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ٌعمان: كنب، �سوك �ل�سب

ق�سرية  �أوبار  يك�سوه  �سم،   40  -20 طوله  معمر،  ع�سب 

�ل�سوق  �لقاعدة،  �أجرد، متفرع بكرثة من  �سبه  �إىل  رمادية 

ت�ستدق  رحمية،  �إىل  م�ستطيلة  �ل�ساقية  �لأور�ق  �سلبة. 

نهايتها تدريجيا لت�سكل معالقاً  يبلغ طوله نحو 1�سم، تامة 

 2  -0.8×6-2 �أبعادها  نحيلة،  �سويكات  حتمل  �أو  �حلافة 

ت�سقط  4�أور�ق،  من  موؤلفة  دو�ر�ت  يف  متو�سعة  تبدو  �سم، 

�سريعا. جتتمع �لأزهار يف �سنابل كثيفة عادة. يدعم �لزهره 

 5 �سم، منب�سطة، حتمل   5-3 �لقنابة  قنيبات.  قنابة وعدة 

مع  ب�سوكة  قمتها  تنتهي  �لقمة،  وموؤنفة  بي�سوية  �أع�ساب، 

طولها  يتجاوز  ل  �جلانبية  �لأ�سو�ك  من  �أ�سفاع   5-3 وجود 

غ�سائية  �لكاأ�س  �سم.   1.5-  1 �لقنيبات  �لقنابة.  عر�س 

غري  ف�سو�س   4 من  موؤلفة  م�ستدمية،  موبرة،  جافة، 

ل  جد�  ق�سري  �أنبوب  يف  بتالتة  تلتحم  �لتويج  مت�ساوية. 

مم.   28  -20 طولها  و�حدة  �سفة  لي�سكل  ين�سطر  �أن  يلبث 

مق�سمة �إىل ثالثة ف�سو�س، زرقاء- �أرجو�نية، حتمل عروقًا 

قامتة تتحول لالأبي�س عندما تذبل. �ملذكر 4�أ�سدية، ثخينة 

�خليوط.

Acanthaceae (Acanthus Family)   
Blepharis ciliaris (L.) B.L. Burtt    

العائلة: الأقنثيات

الأ�شم العلمي:
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تنب�سط لحقا  �مللتفة،  �لأوبار  �لبذور حزمة من  يغطي  بذرتني.  ت�سم  6-7 مم، جرد�ء  �إهليلجية، م�سغوطة، طولها  �لثمرة عليبة، 

وت�سبح لزجة عندما تتبلل. يزهر من مايو/ �يار- دي�سمرب/ كانون1.

املوطن: ينمو يف �ل�سحاري على �ملو�ئل �ل�سخرية و�ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي عربي و�سود�ين، �إير�ن، باك�ستان، ينت�سريف �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: منخف�سة، ترعاه �جلمال.
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ع�سب معمر، يفرت�س �لأر�س ي�سل طوله �إىل 60 �سم، ويولد 

�ل�سكل،  ملقية  متقابلة،  �لأور�ق  �لعقد.  م�ستوى  يف  جذورً� 

متموجة �حلافة. �لأزهار مفردة غالبًا �أو يف �أ�سفاع يف �آباط 

�لأور�ق، وردية حتمل بقعا �أرجو�نية على �لف�سو�س �ل�سفلية.

بنية،  عديدة،  �لبذور  م�ستطيلة،  باهتة،  بنية  عليبة،  �لثمرة 

يك�سوها �أوبار بي�ساء.

يزهر من �أغ�سط�س/ �آب – نوفمرب/ ت�سرين �لثاين.

املوطن: �سائع يف ظفار يف �لغابات �لرطبة من �رتفاع 250 

�إىل 1250م.

التوزيع اجلغرايف: ظفار- جنوب غرب �ليمن.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالأبقار و�ملاعز.

Acanthaceae (Acanthus Family)   
Dyschoriste dalyi A.G. Mill

العائلة: الأقنثيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سيفد
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جنبة �أو �سجرية تنمو يف غري نظام، ت�سل �إىل 3 م �رتفاعًا، 

�لغ�سينات لونها باهت، متدلية يف �أحو�ل كثرية، �سلكانية، 

�إىل  �لهليلجية  من  �سكلها  يف  متغرية  متقابلة،  �لأور�ق 

�لبي�سية، 4-12 �سم طول و 2- 4،5 �سم عر�سًا، �لطرف 

تدريجيًا  مت�سيقة  �لقاعدة  تامة،  �حلافة  موؤنف،  �أو  حاد 

�أو على نحو �برت لت�سبح معالقًا بطول حو�يل 1 -2 �سم، 

لينة �لن�سيج، جر�ء �أو زغباء قليال على �لعروق، �حل�سى 

�خللوية خطية.

 10  -5 �سنمة  لكل  �نتهائية  �سنمات  هيئة  على  �لأزهار 

�لكاأ�س:  وخطية.  جدً�  دقيقة  و�لقنيبات  �لقنابات  �أزهار، 

�ل�سكل،  مثلية   – خطية  �لف�سو�س  �لت�سرمي،  خما�سي 

حادة، 4-6 مم. �لتويج: لونه �أحمر- برتقايل مع فم �أ�سود 

�ل�سكل،  بي�سة  �لعلوية  �ل�سفة  �سفتني،  ذو  ولمع،  متجعد 

�أ�سرم على نحو عميق مع جتويف عري�س، 10- 15× 13-

�ل�سكل، حادة  مثلية  بي�سة-  �لف�سو�س �جلانبية  20 مم. 

× 10- 20 مم، �نبوية �لتويج حو�يل   15-8 �أو م�ستديرة 

10 �سم.

Acanthaceae (Acanthus Family)   
Ruttya fruticosa (Lindau)

العائلة: الأقنثيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  توور �آيال )متر �لإبل(، طريل، عيلوب، مغلف، جمليف
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�لعلوية،  �ل�سفة  حتت  حمفوظتان  �إثنتان  �لأ�سدية 

�لقاعدة،  عند  رهابية  �خللية،  �حادية  �ملاآبر 

�سد�تان عقيمتان.

غريقة،  كل  يف  بي�ستني  مع  �لغريقة  ثنائي  �ملبي�س 

حامل �ل�سمة 3-4 �سم، بارزة �ل�سمة ثنائية �لت�سرمي 

على نحو دقيق. �لثمرة: ذ�ت �أربع بذور، على �سكل 

�ل�سويق  38- 40× 6- 8 مم،  هر�وة ب�سوق طويل 

حو�يل 2 �سم.

مم،   6  ×7 من�سغطة،  تقريبا،  م�ستديرة  �لبذرة 

بلون �لق�س �لفاحت، ناعمة وجرد�ء. �لأزهار متميزة 

متاما مع �لعنق �لأ�سود �لالمع �ملتالأىلء �لذي يتالألأ 

�لأحبال  ت�سكل  كب�سولت  يف  �لثمار  تتمثل  باملغرث. 

�ل�سرية �أي �سويقات �لبذور فيها نتوؤ�ت �سلبة �سبيهة 

بال�سنارة ت�سمى �لقاذفات. يزهر �لنبات يف �أو�خر 

�خلريف من �سهر �سبتمرب �إىل نوفمرب.

املوطن: تنمو يف ظفار يف مو�سم �لأمطار �ملو�سمية 

يف �ملناطق �جلبلية �ملنحدرة.

تنز�نيا  �إىل  �ل�سومال،  اجلغرايف:  التوزيع 

على  تتو�جد  �لعربية  �جلزيرة  يف  ولكن  جنوبًا 

منطقة  يف  �لإنحد�ر  �ل�سديدة  �مل�سجرة  �ل�سفوح 

ظفار وح�سرموت.

و�ملاعز  للجمال  جيد  علف  الرعوية:  الأهمية 

ومرعى جيد للنحل.
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ر، يك�سوه زغب وحليمات �أو �أوبار. �ل�سوق مفرت�سة،  ع�سب حويل �أو معمِّ

�سم.   15  –  5 طولها  �لقاعدة،  متخ�سبة  متعرجة،  متناوبة،  �أفرعها 

�لأور�ق متناوبة، معالقية، حلمية �لقو�م، �أبعادها 3-1× 1.5-0.8 

ت�سيق  �لقمة،  كليلة  مقلوبة،  بي�ساوية   - م�ستطيلة  �إىل  ملعقية  �سم، 

قاعدتها تدريجيا لت�سكل معالق �لورقة، موبرة يف بع�س �لأحيان.

�لأزهار 4- 8 مم، لطئة، �لكم �لزهري ب�سيط موؤلف من 5 قطع متثل 

�ل�سبالت، تلتحم بقو�عدها لت�سكل �أنبوبا ين�سطر �إىل 5 ف�سو�س طول 

ية �إىل مثلثَّية ق�سرية، خم�سرة �للون من  كل منها 2 – 5 مم، بي�سوَّ

�جلهة �خلارجيَّة و�ساربة �إىل �ل�سفرة من �جلهة �لد�خليَّة. �لأ�سدية 

عديدة، توجد يف جمموعات، تتو�سع ب�سكل متناوب مع ف�سو�س �لكم. 

�ملبي�س علوي، موؤلف من 3 – 5 حجري�ت، �مليا�سم بعدد �حلجري�ت، 

تتفتح حجرييًا  قلياًل،  حة  م�سطَّ – 5 حجرية،   3 ت�سم  عليبة،  �لثمرة 

ية، �سود�ء، طولها 1 مم. يزهر من  وت�سكل ما ي�سبه �لنجمة. �لبذور كلوَّ

يناير/ كانون �لثاين – �أبريل/ ني�سان.

ة و�أ�سرة جد�ولها  املوطن: ينمو يف �أودية �ملناطق �ل�سحر�وية �حلارَّ

وو�حاتها.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية ب�سكل �أ�سا�سي، ميتد �إىل �ملناطق �ل�سحر�وية �لعربية �ملجاورة، ينت�سر يف �إفريقيا 

�ملد�رية، �سمايل �إفريقيا، �سبه �جلزيرة �لعربية، فل�سطني، �لعر�ق، �إير�ن، باك�ستان، ومناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: منخف�سة، يرعى بعد �جلفاف.

ال�شتعمالت الأخرى: يتم �إ�سافة �لنبات مع �لفول و�حلم�س لغر�س �سرعة �لن�سج عند عملية �لطبخ.

Aizoaceae (Carpet – weed or New Zealand Spanich Family)    

Aizoon canariense L.
العائلة:  املليحية )الأيزوية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سحيمة، قفيعة، �سحمة �لأر�س، حلمة، �سلى، دعد�ع، ك�ساط �لبالد، حدق، عد�ء
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ع، �لأور�ق 4-5×1 �سم،  ة �لتفرُّ ع�سب حويل، حلمي �لقو�م، يك�سوه حليمات، طوله 5- 20 �سم، �ل�سوق �ساعدة �إىل منت�سبة، ثنائيَّ

1.2 -1.7 �سم، ق�سرية �ل�سمر�خ،  ة. �لأزهار  – م�ستطيلة �إىل خطيَّة، كليلة �لقمَّ متقابلة بدرجات متفاوتة، لطئة غالبًا، رحمية 

ية، طولها  ة �إىل بي�سوَّ د ما، تلتحم قطعة يف �أنبوب ين�سطر �إىل 5 ف�سو�س، رحميَّ خ�سر�ء. �لكم �لزهري ب�سيط، حلمي �لقو�م، �إىل حٍّ

ة من �لد�خل. �لأ�سدية عديدة، توجد يف جمموعات، تتو�سع ب�سكل متناوب مع ف�سو�س  نحو 1.5 �سم، خ�سر�ء من �خلارج ومبي�سَّ

ة، �سبه خمروطيَّة،  ة �لأ�سالع، بي�سويَّ �لكم، �ملبي�س علوي، موؤلف من 3-5 حجري�ت، �مليا�سم بعدد �حلجري�ت. �لثمرة عليبة، خما�سيَّ

ة  ة �ل�سكل، بنيَّ �سها للرطوبة وي�سبح �سكلها ي�سبه �سكل �لنجمة. �لبذور كلويَّ ة، طولها 6 ملم، تتفتَّح حجرييًا عند تعرُّ م�سطحة �لقمَّ

�للون، طولها نحو 1 مم. يزهر من فرب�ير/ �سباط – مايو/�آيار.

ة و�أحيانًا على �لرتب �مللحيَّة. املوطن: ينمو يف �ملناطق �ل�سحر�ويَّ

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي عربي، ميتد �إىل �ملناطق �ملجاورة، ينت�سر يف �ل�سرق �لأو�سط، �ير�ن، باك�ستان، �سمايل و�سمال �سرقي 

�أفريقيا، و�إلمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: منخف�س �لقيمة �لرعوية، يرعى بعد �جلفاف.

Aizoaceae (Carpet – weed or New Zealand Spanich Family) 

Aizoon hispanicum (L.) H.E.K. Hartmann
العائلة :  املليحية )الأيزوية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  مليح، هابرك، دمبم غز�ل، �أرينبة )عد�أة، دعدع، هر��س(
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ع�سب معمر، طوله 35- 150 �سم. �ل�سوق �سلبة، منت�سبة �أو �ساعدة �أو م�ستلقية؛ �لأفرع متقابلة. �لأور�ق 3-12 ×2-5 �سم، ب�سيطة، 

– 20 مم. جتتمع �لأزهار يف �سنابل ي�سل   5 – زغبة. طول �ملعالق  �أوبار منطبقة  �إهليلجية �إىل بي�سوية، يك�سوها  متقابلة، تامة، 

 40 لتبلغ  تتطاول  �سم،   25 �إىل  طولها 

�سم عند �لإثمار. تكون �لأزهار مرت��سة 

ومنت�سبة يف �لبد�ية ثم تتدىل وتتباعد 

�لتي حتيط  و�لقنيبات  �لقنابات  لحقًا. 

عن  تن�ساأ  و�خزة  نهاية  لها  بالأزهار 

ب�سيط؛  �لكم  �ملتو�سط.  �ل�سلع  �متد�د 

تق�سو  جافة،  غ�سائية  حرة،   ،5 قطعه 

قو�عدها عند �لإثمار، طولها 3- 8 مم، 

موؤلف من  �ملذكر  �لقمة.  رحمية، حادة 

5 �أ�سدية تلتحم بقو�عدها لت�سكل كوؤي�سا 

كاذبة  �سديو�ت  مع  وتتناوب  �سغريً� 

وحيد  علوي،  �ملبي�س  �حلافة.  مهدبة 

 5  -1 طوله  نحيل  قلم  يعلوه  �حلجرية، 

مم. �لثمرة عليبة، وحيدة �لبذرة، غري 

م�ستطيلة-  مم،   4  –  1 متفتحة،طولها 

مل�ساء،  �لبذور  و�لكم.  �لقنيبات  مع  ت�سقط  بي�سوية، 

�أ�سطو�نية.

و�ملناطق  �لزر�عية  �لأر��سي  يف  �سائع  ع�سب  املوطن: 

�ل�سخرية و�لوديان.

من  و�لد�فئة  �ملد�رية  �ملناطق  اجلغرايف:  التوزيع 

�لعامل، وبع�س �ملناطق يف �سلطنة ُعمان.

من  �لأوىل  �ملر�حل  يف  يرعى  الرعوية:  الأهمية 

�لنمو.

�لنبات  هذ�  �أور�ق  ت�ستعمل  الأخرى:  ال�شتعمالت 

بعد �لغلى يف در �لبول، ويف عالج �لعديد من �لأمر��س 

ب�سكل فعال، ومن خالل  �لعام  �لكلوى  �ل�ستق�ساء  وهي 

�ملعدة،  لآلم  ملعاجلة  منه  �لإ�ستفادة  يتم  �أور�قها  ع�سر 

و�لبو��سري، وحب �ل�سباب و�لت�سققات �جللدية. وين�سح 

بعدم ��ستخد�م جرعات كبرية لأنها ت�سبب �لإجها�س. كما يتم �إ�سافة �لع�سل مع �لأور�ق بعد غليها فى عالج �لإ�سهال و�لدو�سنتاريا، 

�أما جذور هذ� �لنبات بعد نقعها فيتم �إ�ستعمالها فى عالج �آلم �لبطن، �أما بالن�سبة للبذور و�لأزهار فيتم �إ�ستخد�مها لطرد �لبلغم. 

وي�ستفاد من �لنبات يف عالج ع�سة �لثعابني و�لزو�حف �ل�سامة عندما تطحن هذه �لبذور �أو �لأزهار وتعجن باملاء.

 Amaranthaceae (Amaranthus, Celosias or Cockscomb Family)

Achyranthes aspera L.

العائلة :  القطيفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: هر�سا، �سهم �لر�عي، �سيف �جلن
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ع�سب معمر، متفرع، متخ�سب �لقاعدة، ينمو يف باقات، طوله 30 – 60 �سم، يك�سوه �أوبار �سوفية بي�ساء. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، 

تامة �حلافة، بي�ساوية مقلوبة �إىل ملعقية �ل�سكل، �أبعادها 10 – 50 × 8- 15 مم. �لأزهار وحيدة �جلن�س، ف�سية �للون، �سغرية 

�حلجم 3 مم، جتتمع يف نور�ت �سنبلية، �إبطية �أو�نتهائية �لتو�سع، 

طولها متباين وعر�سها نحو 8 مم. �لقنابات و�لقنيبات )1 قنابة 

من  كل  لدى  يف  �لكم  بي�ساء.  طويلة  باأوبار  مغطاة  قنيبة(  و2 

�لأزهار �ملذكرة و�ملوؤنثة ب�سيط، موؤلف من 5 تبالت غ�سائية، يك�سو 

�أ�سدية.   5 من  موؤلف  �ملذكر  �أي�سا.  �سوفية  �أوبار  منها  �خلارجية 

�ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س وحيد �حلجرية.

�لثمرة قريبة، غري متفتحة، غالفها �لثمري غ�سائي، مت�سمنة يف 

�لكم، طولها نحو 1.5 مم، �لبذور عديدة، بنية لمعة. يزهر من 

دي�سمرب/ كانون �لأول – يونيو/ حزير�ن.

�لطرقات  �أطر�ف  على  وذلك  �حلارة،  �ل�سحارى  املوطن: 

و�لوديان و�لأماكن �ملحجرة ومنحدر�ت �لتالل.

�ملد�رية �جلافة من   �ملد�رية و�سبه  �ملناطق  التوزيع اجلغرايف: 

�لعامل �لقدمي، ينت�سر يف م�سر و�سبه �جلزيرة �لعربية، وينت�سر يف 

مناطق �سلطنة ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: ت�ستعمل �أزهار �لنبات يف ح�سو �لو�سائد 

و�ل�سروج، كما ي�ستخدم �لنبات يف عالج �لقروح و�جلروح يتم من 

خالل و�سع م�سحوق �لنبات �جلاف على �جلزء �مل�ساب.

 Amaranthaceae (Amaranthus, Celosias or Cockscomb Family)

Aerva javanica (Burm. F) Juss. ex Schult
العائلة :  القطيفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ر�، تومي، �لر�ء، ر�ع، �أفهى، رى، �لأر�ء، �لر�ع 
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عة. �لأور�ق مثلثَّية – بي�سوية �إىل معينية-  ة �إىل ز�وّية، متفرِّ ع�سب حويل، �ساعد �أو منت�سب، طوله 10- 90 �سم. �ل�ساق �أ�سطو�نيَّ

م�ستطيلة، طويلة �ملعالق )ي�سل �ملعالق حتى 10 �سم، وهو �أطول من �لن�سل ب�سكل عام(، تامة �حلافة، كليلة �لقمة �أو مثلومتها، وتدية 

�لقاعدة �إىل �سبه مقطوطة، جرد�ء �أو حتمل �أوبارً� طويلة بي�ساء، �أبعاد 

�أو جتتمع يف  ب�سيطة  �سنابل  �لنور�ت  �سم.   5.5  -1.5×  7-2 �لن�سل 

ة و�إبطيَّة، طولها  2.5 – 12 �سم وعر�سها نحو 2،5 مم،  عناقيد طرقيَّ

توجد �لعناقيد �لإبطية على �سكل باقات يف �جلزء �ل�سفلي من �ل�ساق.

�لأزهار وحيدة �جلن�س، تتو�سع د�خل �ل�سنابل ب�سكل خمتلط. �لقنابات 

ة بي�ساء، يتخللها �سلع  و�لقنيبات مثلثية – بي�سوية �إىل رحمية، غ�سائيَّ

موؤلف  ب�سيط،  �لزهري  �لكم  باأ�سلة.  ينتهي  �للون  �أخ�سر  ق  �سيِّ رئي�س 

من 3 ف�سو�س )نادرً� 4(، طولها نحو 1.5 مم، متطاولة �إىل بي�سوية- 

ملعقية �ل�سكل، حتمل �سلعًا رئي�سًا �أخ�سر �للون، وميكن �أن تكون �أ�سلية 

�لقمة، �مليا�سم ق�سرية، عددها 2-3. �لثمرة عليبة، طولها ي�ساوي طول 

�لن�سج،  عند  متفتِّحة  غري  ة  جافَّ وهي  قلياًل،  يفوقه  �أو  �لزهري  �لكم 

�إىل  قامتة  بنيَّة  �لبذور  دة.  متجعِّ منتظمة،  غري  ظاهرة  �سقوق  ذ�ت  �أو 

حة. يزهر من  ة ، ذ�ت حو�ف م�سطَّ �سود�ء، ملاَّعة بع�س �ل�سيء، عد�سيَّ

يونيو/ حزير�ن – �أغ�سط�س/ �آب ويتكاثر بالبذور.

املوطن: ينمو يف �ملناطق �جلافة �ملد�رية ويف �حلقول �لزر�عية وقنو�ت 

�لري.

ة و�سبه �ملد�ريَّة، ميتد �إىل �ملناطق �ملعتدلة، و�سمال �سلطنة ُعمان. التوزيع اجلغرايف: ينت�سر ب�سكل كبري يف �ملناطق �ملد�ريَّ

الأهمية الرعوية: جيد �لقيمة �لرعوية 

ال�شتعمالت الأخرى: ت�ستعمل �أور�ق هذ� �لنبات لتغذية �لإن�سان.

 Amaranthaceae (Amaranthus, Celosias or Cockscomb Family)

Amaranthus viridis L.
العائلة :  القطيفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سندر، عرف �لديك



للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

15
الدليل احلقلي امل�صور

كثرية  منت�سبة،  �ل�سوق  �سم.   70 –  30 طوله  �أجرد،  ع�سب حويل، 

�لتفرع ول�سيما يف �لأعلى، قا�سية، مثلمة. �لأور�ق ي�سل طولها �إىل 

– �إىل خ�سر�ء  �لعام، خ�سر�ء  �أكرث، بي�سوية يف �سكلها  �أو  10 �سم 

مق�سمة  �لأجز�ء،  ثالثية  �ملعالق،  طويلة  �ل�سفلية  �لأور�ق  مزرقة. 

بعمق �إىل ف�سو�س م�ستطيلة- خطية م�سننة �حلافة، �لأور�ق �لعلوية 

�أقل تق�سمًا. �خليمة �ملركبة طويلة �ل�سمر�خ، ي�سل قطرها �إىل نحو 

10 �سم. �لنورة �لثمرية مفتوحة، �أ�سعتها منت�سرة؛ �ل�سعاع يتطاول مع 

تطور �لثمار ول ي�سكل بنية ت�سبه �لع�س. �لقنابات يف م�ستوى �لنورة 

�ملركبة �أق�سر من �لأ�سعة، مق�سمة 3-5 مر�ت �إىل  �أجز�ء خطية �إىل 

خيطية �لقنابات يف م�ستوى �خليمة �لب�سيطة خمرزية �ل�سكل. �سمر�خ 

�حلجم،  يف  مت�ساوية  �لبتالت  و�لثمرة.  �لأزهار  من  �أطول  �لزهرة 

�ل�سكل.  �ملخروطية  �لقلمية  �لقدم  من  �أطول  متباعد�ن،  �لقلمان 

�لثمرة 1.5 – 2 مم، م�ستطيلة �أو بي�ساوية، مل�ساء، �أ�سالعها نحيلة 

وبارزة، يزهر من مار�س/ �آذ�ر- �أغ�سط�س/ �آب.

املوطن: جو�نب �لطرقات و�حلقول و�أطر�ف قنو�ت �لري.

التوزيع اجلغرايف: متو�سطي ميتد �إىل �ملناطق �ملجاورة �لإير�نية- 

�أوروبا و�ملنطقة �ملتو�سطية  �لتور�نية و�لوربية �ل�سيبريية، ينت�سر يف 

وغربي �آ�سيا، ويف ُعمان ينت�سر يف �ملناطق �ل�سمالية.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Apiaceae (Carrot or Paresly Family)
Ammi majus L.

العائلة: الكرف�شية )الدفلية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �رجن عون، �مل�سو�ك، ناينيا 
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�سجرية �أو جنبة، جذعها منتفخ يف �لقاعدة، ب�سيط �أو متفرع، 

وطبيعة  �لرتفاع  وفق  طولها  يتباين  �أمل�س،  �للون،   م�سفر 

�لرتبة وميكن �أن ي�سل حتى 6م. �لأور�ق متناوبة عادة جتتمع 

يف نهايات �لأفرع، بي�سوية مقلوبة �إىل رحمية مقلوبة، كليلة �أو 

�أ�سلية، تامة �حلافة، جرد�ء �أو زغبة، طولها 4-10 �سم. ت�سقط 

ي�سبح عدمي  عندما  غالبًا  �لنبات  )يزهر  �لف�سل �جلاف  يف 

�لكاأ�س  �نتهائية.  �سيمية  نور�ت  يف  �لأزهار  جتتمع  �لأور�ق(، 

خما�سي �لف�سو�س. �لتويج قمعي، خما�سي �لف�سو�س، عر�سه 

فوهة  �أما  �لف�سو�س حمر�ء  وحو�ف  �للون  وردي  �سم،   3 نحو 

�لأنبوب فهي م�سفرة حتمل خطوطًا حمر�ء. �لأ�سدية 5، فوق 

�ملاأنث  بع�س.  على  بع�سها  ينفتل  بلو�حق  �ملاآبر  تنتهي  بتلية، 

�لثمار  �سفع من  �لثمرة موؤلفة من  موؤلف من كربلتني حرتني. 

�جلر�بية �لتي ي�سل طولها حتى 10 �سم. �لبذور عديدة، حتمل 

باقة من �لأوبار يف نهايتيها.

املوطن: �سفوح �جلبال.

التوزيع اجلغرايف: �سرقي �أفريقيا �ملد�رية، و�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، و�ليمن، ويف مناطق جنوب ُعمان.

الأهمية الرعوية: ل ُيرعى – �سام

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family) 
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سيفد، �أ�سيفد، عدن، دبيت �ل�سبع، جرز
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جنبة مفرزة للنب نباتي �أبيـــ�س �للون، طولهــا 2-6 م. �لأفـــرع 

جــرد�ء.  �سبه  �إلــى  �لأوبار  �ســوفيــة  �للــون،  بي�ســاء  �لفتيــة 

�سبه  تامة،  متقابلة،  ب�سيطة،  �سم،   30-10  ×15  -5 �لأور�ق 

�أو بي�سوية مقلوبة، حتمل  �أو �إهليلجية  لطئة، بي�سوية عري�سة 

قاعدتها �أذينتني، حلمية �لقو�م �إىل حد ما، موبرة عندما تكون 

فتية ول�سيما �لوجه �ل�سفلي. �لنورة �سبه �سيمية، �إبطية. �لأزهار 

�لكاأ�س م�ستدمية،  �لقطع، خنثوية.  �لتناظر، خما�سية  �سعاعية 

قطره  -ناقو�سي،  دولبي  �لتويج  بقو�عدها.  قطعها  تلتحم 

منب�سطة،  بي�سوية،  عري�سة،  خم�سة،  ف�سو�سه  مم   20 نحو 

�لو�سط، وخم�سرة  مبي�سة يف  �لقمة  قامتة يف  �أرجو�نية  لونها 

5 قطع  م�سغوطة  �إكلياًل موؤلفًا من  �لتويج  من �خلارج. يحمل 

مع  �ملاآبر  �لتحام  من  �ملت�سكلة  �خلا�سة  بالبنية  تلتحم  جانبيًا، 

قمة �لقلم. �ملذكر 5 �أ�سدية تلتحم ماآبرها  مع قمة �لقلم لت�سكل 

مي�سميًا  روؤي�سًا  لي�سكال  ويت�سعان  �لعلوي  �لقلمان يف جزئهما  يلتحم  علوي،  �ملبي�س  كربلتني حرتني،  موؤلف من  �ملاأنث  بنية خا�سة. 

خما�سي �لأ�سالع، وتكون �لأ�سطح �ملي�سمية �خلم�سة مك�سوفة على �لوجه �ل�سفلي بني �ملاآبر. �لثمرة موؤلفة من ثمرتني جر�بيتني )�أو 

ثمرة جر�بية و�حدة  نتيجة �إجها�س �إحد�هما(، �سبه كروية �إو �إهليلجية مائلة �أو�سبه بي�سوية، خ�سر�ء، طولها 8-12 �سم، ناعمة 

�مللم�س. �لبذور عديدة، م�سغوطة. يزهر من مايو /�أيار - نوفمرب / ت�سرين �لثاين.

املوطن: �سهول �ملناطق �ل�سحر�وية.

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين ميتد �إىل �ملنطقة �ل�سحر�وية �لعربية، ينت�سر يف �سمايل �إفريقيا، فل�سطني، �لعر�ق، �إير�ن،باك�ستان، 

�رتفاعها عن  يزيد  �لتي  �جلبلية  �ملرتفعات  عد�  ما  ُعمان  مناطق  كل  وينت�سر يف  �ل�سومال،  �أثيوبيا،  �ل�سود�ن،  �لهند،  �أفغان�ستان، 

2000م عن �سطح �لبحر.

الأهمية الرعوية: غري رعوي. 

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من �أور�ق نبات �لأ�سخر  يف �لق�ساء على بع�س �حل�سر�ت �لتي تلجاأ لأكل جذور وجذوع  �لنخيل 

مو�سع  على  �ملري�س  ينام  ذلك  وبعد  �لعري�سة  �لأور�ق  وو�سع  �أي�سا حرق  ويتم  �لنخلة،  بالقرب من جذور  �لأور�ق  دفن  من خالل 

تعالج  كما  و�لر�سو�س،  �لكدمات  عالج  يف  �حلر�رة  درجة  �إنخفا�س  بعد  �لأمل 

�لأور�ق �ل�سد�ع و�لآلم �ملفا�سل و�لتو�ئها، وكذلك لعالج جرب �لبعري عن طريق 

��ستخر�ج ع�سارتها �لبي�ساء، كما ي�ستخرج مادة من جذور هذ� �لنبات يف �لهند 

لت�سميم �ل�سهام، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م لبنه يف عالج �جلذ�م، �لأمر��س �جللدية 

ومر�س �لزهري و�ل�سربات و�ملالريا و�حلمى وطارد للديد�ن و�لروماتيزم، و�أي�سا 

يف معاجلة �لأكزميا و�ل�سدفية وعالج �ل�ساروبة وهي عبارة عن �لبرثة �ملحتوية 

على �لأمل و�ل�سديد عن طريق ر�س �لدجاج بعد نزع ري�سه بلنب �لأ�سخر ومن ثم 

ت�سرب بها �ل�ساروبة حتى ينزل �لدم وي�ستمر ملدة 3 �أيام حتى تختفي �ل�ساروبة. 

كما يدخل يف �سناعة �لبارود من خالل �إ�ستخد�م رماد �لنبات مع �لكربيت.   

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Calotropis procera (Aiton) Dryand

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سخر، ع�سر، ع�سار، �أ�سخر، �لأ�سخر
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جميع  متفرق،  نحو  على  وبرية  م،   1 �إىل  ت�سل  قائمة  جنبة 

�أجز�وؤها تعطي لبنا عند قطعها . �لأور�ق متقابلة، متغرية يف 

�سكلها من �مل�ستطيلة �إىل �سيق �إىل �لبي�سة �ملنعك�سة �ل�سيقة، 

حو�يل 6-12 �سم طوًل و 0.5 - 1.5 عر�سًا، �لطرف �حلاد، 

�حلافة تامة، �لقاعدة حمدبة �أو مدورة، لونها �أخ�سر لمع يف 

نحو ق�سري،  على  معنقة  �لأ�سفل،  باهت يف  �أخ�سر  و  �لأعلى 

�سنمات  هيئة  على  متدلية  قطرً�،  �سم   1.5 حو�يل  �لأزهار 

�أزهار. �لكاأ�س بخم�سة ف�سو�س   6 خيمية زندية ذ�ت حو�يل 

منت�سرة ،  �لف�سو�س خطية- مثلثية �ل�سكل، حو�يل 1×4 مم 

حادة، �لتويج ي�ستمل على خم�س ف�سو�س منت�سرة، �لف�سو�س 

�ل�سكل،  بي�سية  �ل�سفرة،  �إىل  �سارب  باهت  �أخ�سر  بلون 

هي  �لتي  �حلافة  با�ستثناء  جرد�ء  حادة،  مم   7×  5 حو�يل 

مهدبة ب�سعور ق�سرية بي�ساء �للون، �لتاج بلون �أخ�سر، على 

هيئة �سل�سلة و�حدة،

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton.

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عطب، هريوم �أعوون، هريوم �أثريين
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مت�سل بقاعدة �لعمود �ل�سدوي، متكون من خم�س فلق م�ستطيلة 

من  زوج  منها  لكل  جانبيًا  ومن�سغطة  �لد�خل  �إىل  مطوية 

�لأ�سنان �لق�سرية عل �لزو�يا �لد�خلية يف �لأعلى، ينتج �ملغرث 

بوفرة. كتل حبيبات �للقاح متدلية. �لثمرة ت�ستمل على �أجربة  

منتفخة منفردة �أو مزدوجة، بي�سوية �ل�سكل مع طرف موؤنف، 

ب�سعور  ومغطاة  متفرق  نحو  على  �سعرية  1.5×6�سم،  حو�يل 

هلبية متعددة �لبذور. �لبذور بي�سوية �ل�سكل حو�يل 2×4 مم، 

�ل�سعور  من  بخ�سلة  �حلمرة،  �إىل  �سارب  بني  لونها  جرد�ء 

�لبي�ساء �لطويلة عند �لقمة. 

�متد�د  وعلى  �نحد�ر  �ل�سديدة  �مل�سجرة  �ل�سفوح  املوطن: 

جو�نب �لطرق. 

التوزيع اجلغرايف: �فريقيا �ملد�رية ومنطقة �لبحر �ملتو�سط 

و�جلزيرة �لعربية، وينت�سر يف بع�س مناطق �ل�سلطنة. 

�لرعي  على  ويدل  للحيو�نات  �سام  الرعوية:  الأهمية 

�جلائر.
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3 م، تكاد تكون عدمية �لأور�ق. �لأفرع و�لأغ�سان طويلة، نحيلة، منت�سبة، �أ�سطو�نية. ل   جنبة، كثرية �لأفرع، ي�سل طولها حتى 

تظهر �لأور�ق �إل على �لأفرع �لفتية يف �لربيع، وهي �سغرية، وت�سقط �سريعًا. �لأزهار قليلة �لعدد، تظهر تدريجيًا، جتتمع يف حماور 

زهرية ق�سرية �أو يف نور�ت �سيمية �سبه خيمية، تنحني �سماريخها �إىل �لور�ء بعد �لإزهار. �لكاأ�س مك�سوة بزغب ناعم وتنتهي بثالثة 

5-7 مم، يحمل  �لقمة، قطره  بي�سوية، حادة، يثخن يف �سطر  �ل�سكل، ف�سو�سه  �لتويج م�سفر، دولبي  �لأ�سالع.  ف�سو�س ثالثية 

5 �أ�سدية لطئة تتحد مع نهاية �لقلم.  5 قطع نهاياتها ل تنتهي باأ�سلة، تتناوب مع ف�سو�س �لتويج. �ملذكر  �لتويج �إكلياًل موؤلفًا من 

�لثمرة  �لأ�سالع.  مي�سميًا خما�سي  روؤي�سًا  لي�سكال  وتتو�سعان  �لقلم  نهايتي  تلتحم  علوي،  �ملبي�س  كربلتني حرتني،  موؤلف من  �ملاأنث 

جر�بية مفردة )نتيجة �إجها�س �إحدى �لكربلتني(، �أبعادها 0.5- 1.5×10-13 �سم، مغزلية �ل�سكل، يك�سوها زغب ق�سري. يزهر 

من مار�س /�آذ�ر - مايو / �أيار. 

املوطن: �ل�سحارى �حلارة. 

�سبه  فل�سطني،  ت�ساد،  م�سر،  ليبيا،  �جلز�ئر،  يف  ينت�سر  �لعربية.  �ل�سحر�وية  �ملنطقة  �إىل  ميتد  �سود�ين،  اجلغرايف:  التوزيع 

�جلزيرة �لعربية، �إير�ن، باك�ستان، �لهند، �ل�سود�ن، �أثيوبيا، �ل�سومال، ينت�سر يف  ُعمان.

الأهمية الرعوية: ترعاه �جلمال.

ال�شتعمالت الأخرى: يتم ��ستعمال �أزهار وثمار هذ� �لنبات لالأكل عند �أهايل �لبادية، كما ي�ستخدم يف عالج �أور�م �جل�سم من 

خالل غلي �لأفرع يف قليل من �ملاء وبعدها يتم تدليك ج�سم �ملري�س، و�لروماتيزم من خالل �إ�ستخر�ج �لزيت من �لبذور، كما ي�ستفاد 

منه كوقود ويف تثبيت �لكثبان �لرملية. بالإ�سافة �إىل �إ�ستعمال �لأزهار و�لبذور مع م�ستح�سر�ت للتخل�س من �لربد �ل�سعال.

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: مرخ
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4م،   –  1 طولها  نباتي،  للنب  مفرزة  �خل�سرة،  د�ئمة  جنبة 

�سبه جرد�ء. �ل�سوق منت�سبة، �سلبة، مورقة، �لأور�ق �سو�رية 

خطية  جلدية،  �أور�ق،   4-  3 من  موؤلفة  دو�ر�ت  يف  )تتو�سع 

�ل�سفلي  �سطحها  يك�سو  �ملعالق،  ق�سرية  حادة،  رحمية،   –
فرتة  تدوم  ن�سبيا.  �حلجم  كبرية  �لأزهار  كثيف.  �سويف  وبر 

�أو  �أبي�س  �لتويج  �نتهائية،  �سيمية  نور�ت  يف  جتتمع  طويلة، 

وردي �للون، تلتحم بتالته يف �أنبوب يت�سع فجاأة وين�سطر �إىل 5 

ف�سو�س، ويوجد حول فوهة �لأنبوب �إكليل موؤلف من 5 زو�ئد 

م�سر�سرة �حلافة، �ملذكر 5 �أ�سدية تتو�سع على �أنبوب �لتويج، 

�ملي�سم  مع  منت�سفها  من  تلتحم  �خليوط،  من  �أطول  �ملاآبر 

قو�عد  �أما  بع�س،  مع  بع�سها  يتجدل  زو�ئد  قمتها  وحتمل 

جر�بيتني  ثمريتني  من  موؤلفة  �لثمرة  �ل�سكل.  ف�سهمية  �ملاآبر 

�سوفية  كثرية،  �لبذور  �لن�سج.  عند  تنف�سالن  ملتحمتني 

�لوبر، تنتهي قمتها بباقة من �لأ�سعار. تزهر �لدفلة من �لربيع 

وحتى �خلريف.

املوطن: �سفاف �مل�سيالت و�لأودية �ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف: حو�س �ملتو�سط، �لعر�ق، �ملغرب، تزرع 

�ملناطق  يف  �لأودية  جماري  �سفاف  على  ينت�سر  �أوروبا،  يف 

�ل�سمالية من �ل�سلطنة.

الأهمية الرعوية: ل ُيرعى – �سام

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Nerium oleander L.

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: دفلة، �حلنب، دفلب
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جنبة، طولها 1-2 م، تكاد تكون عدمية �لأور�ق. �لأفرع طويلة نحيلة، قا�سية، �سائكة �لقمة. �لأفرع �لفتية يك�سوها وبر خمملي-رمادي 

ي�سبح �سبه �أجرد لحقًا. �لأور�ق قليلة، �سغرية، 2-6 مم، بي�سوية، يك�سوها �أوبار ق�سرية رمادية، ثخينة،�سبه لطئة، مت�ساقطة.

�لنورة �سيمية  كثيفة، لطئة؛ �لقنابات مت�ساقطة؛ �لأزهار ذ�ت ر�ئحة عطرية. �لتويج دولبي �ل�سكل، قطره 10-15 مم، ف�سو�سه 

حلمية �إىل حد ما، بي�سوية، �لوجه �ل�سفلي خم�سر، و�لوجه �لعلوي مييل للبني– 

�لأرجو�ين ويحمل �سريطًا �سيقًا من �لأوبار �لبي�ساء يف ن�سفه �لبعيد.  يحمل 

يف  �لتويج،  ف�سو�س  مع  قطعه  تتناوب  �إكلياًل  ت�سكل  �لزو�ئد  من  حلقة  �لتويج 

قاعدة كل قطعة منه ز�ئدتني )�أذينتني( �أو 3 ف�سو�س، وتنتهي باأ�سلة ملتوية. 

�ملذكر 5 �أ�سدية، خيوطها حرة، وماآبرها منطبقة �إىل قمة �لقلم. �ملاأنث موؤلف 

من كربلتني حرتني، �ملبي�س علوي، تلتحم نهايتي �لقلم وتت�سعان لي�سكال روؤي�سًا 

مي�سميًا خما�سي �لأ�سالع. �لثمرة موؤلفة من ثمريتني جر�بيتني، متباعدتني �إىل 

 10-6 ت�سبح لحقًا جرد�ء، طولها  وبر خمملي  يك�سوها  حد كبري، متخ�سبة، 

 Periploca سم. يزهر من فرب�ير / �سباط – �أبريل/ني�سان. يت�سابه �لنوع�

�أن  �لوحيد  و�لختالف   Periploca visciformis �لنوع  مع   aphylla
�لأخري يكون له �أور�ق يف مرحلة �لبادرة.

املوطن: ترب رملية- �سخرية. 

 – �ل�سحر�وية  �ملنطقة  �سرق  �إىل  ميتد  �سود�ين،  اجلغرايف:  التوزيع 

�لعربية. ينت�سر يف جنوب غربي م�سر،�سمال �سرقي �ل�سود�ن، فل�سطني، جنوبي 

�ل�سعودية، �ليمن، �إير�ن، ُعمان. 

الأهمية الرعوية : يرعى من قبل �حليو�نات.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من �أجز�ء هذ� �لنبات يف عالج بع�س �لأمر��س مثل �لنتفاخات و�لأور�م باإ�ستعمال ع�سري �للنب 

للنبات، وم�سهل قوي باإ�ستخد�م �أزهار �ثانثوب، و�أي�سا ي�ستفاد من جذور �لنبات �سد ع�سة �لأفاعي ويتم غلي �لنبات حلماية �لقطن 

من �لتعفن. 

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Periploca aphylla Decne

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �حلندبوب، �آر�م، �ثانثوب
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معالقية،  ب�سيطة،  �لأور�ق  �لقدمية.  �لأفرع  على  تلتف  �لفتية  �لأفرع   – رمادية.  �سوفية  �أوبار  يك�سوها  �سغرية،  �سحر�وية  جنبة 

ترتد نحو �لأ�سفل، قلبية – مدورة �أو  قلبية – بي�سوية، موؤنفة �لقمة، طولها 1.5-5 �سم، تكون �سغرية  �أثناء �لإزهار  ثم  ت�سبح 

�أكرب لحقًا. �لنورة �سيمية ت�سبه �لنورة �خليمية، �سمر�خها طويل وثخني، و�سماريخ �لأزهار طويلة. ف�سو�س �لكاأ�س بي�سوية، حادة، 

10 مم،  نحو  – �أبي�س، قطره  �لتويج جر�سي، م�سفر  قا�سية.  �أوبار  يك�سوها 

بي�سوية،   – م�ستطيلة  منب�سطة،  ف�سو�سه  �لكاأ�س؛  من  قلياًل  �أطول  �لأنبوب 

على  طويلة  �أوبار  ويغطيها  منت�سفها  حتى  �لأ�سفل  باجتاه  م�سقوقة   حادة، 

حافتها، �لإكليل م�ساعف، �لدورة �خلارجية ق�سرية، لها �سكل حلقة متموجة 

ت�سم 10 ف�سو�س، و�لد�خلية تتاألف من 5 قطع منت�سبة حلمية ت�ستدق لت�سكل 

�سنًا خمرزية. �لثمرة جر�بية، طولها 3-6 �سم، رحمية �إىل بي�سوية يف �جلزء 

�ل�سفلي ت�ستدق تدريجيًا لت�سكل منقارً� طوياًل، �سائكة وكثة �لزغب. يزهر من 

فرب�ير/�سباط – �أبريل /ني�سان.

املوطن: �ل�سحارى �ل�سخرية.

– �لعربية.  �ل�سحر�وية  �ملنطقة   �إىل  ميتد  �سود�ين،  اجلغرايف:  التوزيع 

ينت�سر يف ليبيا، م�سر، فل�سطني، �إير�ن، �أفغان�ستان، باك�ستان، �سبه �جلزيرة 

�لعربية، وينت�سر يف بع�س مناطق �سمال �سلطنة ُعمان.

الأهمية الرعوية:غري م�ست�ساغة، ولتلجاأ �إليها �حليو�نات �إل يف حالت �ل�سرورة وعندما تكون جافة.

ملعاجلة  �لنبات  من  �للزج  �للنب  ي�ستخرج  وكذلك  �لدبغ،  لغر�س  �جللود  من  �ل�سعر  لتجريد  ت�ستخدم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�أور�ق  �لإ�ستفادة من  ويتم  و�ملا�سية فقط.  �لبالغني  لالأ�سخا�س  �مل�ستديرة  �لقروح �جللدية   وبالأخ�س يف عالج  �لأمر��س �جللدية 

�لنبات �ملك�سرة يف معاجلة �لأمر��س �جللدية �مليكروبية.

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Pergularia tomentosa L.

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: غلقة، �سجرة �جللود، غيجة، �آر�م



24
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر، كثري �لتفرع، متخ�سب �لقاعدة، مغطى بقو�عد �لأور�ق �لقدمية، طوله 30- 70 �سم. �لأور�ق ب�سيطة، معالقية �إىل �سبه 

لطئة، تامة �حلافة، ل �أذنية، بي�سوية �سيقة �إىل رحمية، جلدية �لقو�م، خ�سر�ء فاهية، �أبعادها   1-3×5-7 �سم. �لنور�ت م�سطية، 

�نتهائية �لتو�سع. �لأزهار �سعاعية �لتناظر، خنثوية، خما�سية �لقطع، غري ظاهرة ب�سكل جيد. �ل�سبالت  ملتحمة  بقو�عدها، م�ستدمية 

مع  متناوبة  �لأ�سدية  �لبتالت.  ملتحم  �أبي�س،  �لتويج  �لثمرة.  مع 

ف�سو�س �لتويج، فوق بتلية، �خليوط ق�سرية ومتتلك �ملاآبر لو�حق 

علوي.  �ملبي�س  ثنائي �حلجري�ت،  �ملاأنث  باملي�سم.  مت�سامة حتيط 

�لثمرة جر�بية، �أ�سطو�نية �ل�سكل، منت�سبة، خ�سر�ء يف �لبد�ية ثم 

ت�سبح بنية عند متام �لن�سج، تنف�سل �لكربلتان عن بع�سهما عند 

�سيق.  جناح  ذ�ت  بنية،  م�سغوطة،  عديدة،  �لبذور  �لن�سج.  متام 

يزهر من فرب�ير/ �سباط �إىل �إبريل/ني�سان.

�لرعوية  �لأر��سي   – �جلافة  و�ملناطق  �ل�سحارى  املوطن: 

�ملتدهورة.

ويف  �لعربية،  �جلزيرة  يف  �لنبات  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

�ل�سمالية  �ملناطق  يف  �لأودية  جماري  �سفاف  على  ينت�سر  ُعمان 

من �ل�سلطنة، وميتد من جنوب �إير�ن، و�أفغان�ستان، وباك�ستان �إىل 

�سمال غربي �لهند، على �رتفاع من 50-600 م.

الأهمية الرعوية: غري رعوي -�سام.

ي�ستخدم هذ� �لنبات يف عالج �حلمى و�لروماتيزم و�ل�سكرى و�لأمر��س �ل�سدرية، ويف طرد �لديد�ن  ال�شتعمالت الأخرى: 

�ملعوية، و�لطفيليات �ملعوية من خالل غلي كميات قليلة من �لأور�ق يف كوب ماء �ساخن، ويف عالج �حل�سا�سية من خالل حرق �لنبات 

و��ستن�ساق �لدخان، كما ي�ستفاد منه يف عالج �لدو�سنتاريا ومغ�س �لبطن و�لإ�سهال وذلك ب�سبب مذ�قه �ملر، كما ي�ساهم يف �لتخل�س 

من �لأكزميا و�لآم �ملفا�سل و�لزكام. بالإ�سافة �إىل ��ستعمال بذور �لنبات بعد غليها مع كمية قليلة من �ملاء يف عالج �أوجاع �لبطن 

وطرد �لغاز�ت، و��ستن�ساق بخور هذ� �لنبات عدة مر�ت لإنهاء  �لزكام.

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: حرمل، عذفري

Apocynaceae: Asclepiadoideae (Oleander or Milkweed Family)
Rhazya stricta Decne 

العائلة: الدفليات

الأ�شم العلمي:
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منت�سبة،  �أو  �ساعدة  ورقة،   20-10 عددها  يبلغ  �لرتبة،  �سطح  على  كوريدة  تخرج  قاعدية  �لأور�ق  �ل�ساق.  عدمي  ع�ساري،  نبات 

15�سم،  30 - 45 �سم وعر�سها حتى  –خم�سرة، مثلثية �ل�سكل، طولها  �أطر�فها منحنية قلياًل �إىل �لد�خل، حلمية �لقو�م، زرقاء 

نهايتها حادة و�سلبة، �حلافة عدمية �لأ�سو�ك �أو حتمل من 1-2 �سن �سغري بالقرب من �لقاعدة، �سطحها �لعلوي م�سطح و�ل�سفلي 

حمدب.  �لنورة عنقودية، مكتظة �لأزهار، منت�سبة، ميكن �أن ي�سل �رتفاعها 

حتى  1 م، يتفرع عنها �أحيانًا فرع �أو فرعني  وذلك يف �جلزء �لعلوي منها. 

مم.   12-5 طولها  �لقمة،  حادة  �ل�سكل،  مثلثية  جافة،  غ�سائية  �لقنابات 

�لأزهار طولها نحو 3 �سم. �لكم ب�سيط، موؤلف من 6 تبالت ملتحمة يف �لربع 

�ل�سفلي وتتو زع يف دو�رتني، قطع �لدو�رة �خلارجية حمر�ء ت�سبح خ�سر�ء 

باجتاه �لأطر�ف ويبلغ عر�سها نحو 2 مم، قطع �لدو�رة �لد�خلية لونها ق�سدي 

مع خطوط حمر�ء، يبلغ عر�سها نحو 3 مم. �لأ�سدية 6 يف دو�رتني، خيوطها 

�سفر�ء. �ملبي�س علوي، موؤلف من 3 حجري�ت. �لثمرة عليبة، منت�سبة، ثالثية 

�مل�ساريع، طولها نحو 1.5�سم وعر�سها نحو 1 �سم.

املوطن: �لأودية �لأكرث جفافًا يف ظفار.

التوزيع اجلغرايف: متوطن يف ظفار. ينمو بكرثة يف منطقة و�دي عدونب 

حيث �أكت�سف لأول مرة.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Asphodelaceae (Aloe Family)
Aloe dhufarensis Lavranos

العائلة: العي�شالنية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: طوف، �سرب،  �سبار، �سقل ظفار
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نبات ع�ساري، �ل�ساق ق�سرية جدً�. �لأور�ق حلمية ثخينة، تخرج على �سكل وريدة من قاعدة �لنبات، طولها 15-50 �سم وعر�سها 

من �لأ�سفل 4-7 �سم، خطية - رحمية، م�سننة - م�سوكة �حلافة )طول �ل�سن نحو 2 مم(، �سطحها �لعلوي مقعر، �أخ�سر – رمادي 

�لنباتات  لدى  ول�سيما  عليها  ي�ساهد  �أن  ميكن  باهت،  قرنفلي  بلون  وحافتها 

)خماط(  لثاأية  بعنا�سر  ممتلئ  فيها  �ملتو�سط  �لن�سيج  باهتة،  بقع  �لفتية 

طولها   منت�سبة،  عنقودية،  �لنورة  �ل�سرب.   
،،

هالم
.. 

تعطي لزجة  وع�سارة 

60-90 �سم، �سمر�خها ثخني )نحو 2 �سم(، ميكن �أن نالحظ عليه وجود 1 �أو 

2 فرعا �ساعدً�. �لقنابات بي�ساء، رحمية عري�سة، طولها نحو 1 �سم وعر�سها 

5-6 مم، حتمل 5-7 �أع�ساب. �لأزهار �سفر�ء �أو �سفر�ء برتقالية، �سمر�خية، 

متدلية، طولها نحو 3 �سم، �لكم ب�سيط، موؤلف من 6 قطع يف دو�رتني. �ملذكر 

�لأ�سالع.  ثالثي  علوي  �ملبي�س  �لكر�بل،  ثالثي  �ملاأنث  دو�رتني.  يف  �أ�سدية   6

�لثمرة عليبة متطاولة قلياًل، ثالثية �حلجري�ت، طولها نحو 1.5 �سم. يزهر 

يف �لربيع وقد ميتد �إىل �ل�ستاء. 

املوطن: ينمو يف �ملناطق �لرملية وعلى �أطر�ف �لطرقات يف �ملو�قع �مل�سم�سة. 

دول  من  �لكثري  �إىل  زر�عته  �أدخلت  وقد  معروف  غري  اجلغرايف:  التوزيع 

�لعامل منذ زمن قدمي حيث �أ�سبح ينت�سر طبيعيًا يف بلد�ن عدة، ومنها ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

و�ليدين  �لرجلني  جلد  ت�سيب  �لتي  �لت�سققات  وهي  �لأمر��س  من  �لعديد  عالج  يف  �لنبات  هذ�  يدخل  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�حلكة  وعالج  �جللدية،  و�للتهابات  �جلروح  للتئام  �لأور�ق  وع�سري  �لنبات،  �أور�ق  من  ت�ستخرج  �لتي  �للزجة  �ملادة  با�ستخد�م 

و�جلرب، و�أوجاع �ل�سدر، ويطيل �ل�سعر، وتنقية �لدماغ، و�أمر��س �ملعدة، كما ي�ساعد يف ه�سم نتيجة ملر�رة نبات �ل�سبار. كما يتم 

�ل�ستفادة منه يف �لطب من خالل ��ستخر�ج عدة مو�د فعالة لعالج حروق �ل�سم�س، ولدغة �حل�سر�ت، وعالج �ل�سدفية. كذلك يفيد 

�ل�سعر من خالل تطويله وحتوله للون �ل�سود ويق�سي على �لقمل وينمو �ل�سعر. عالوة على ذلك، يدخل يف م�ستح�سر�ت �لتجميل، 

وي�ساهم هذ� �لنبات يف �لعالج من �لعديد من �لأمر��س وهي قرحة �ملعدة، و�أمر��س �ملفا�سل، و�لأزمات �ل�سدرية، و�أمر��س �لعيون 

و�لألتهابات ومر�س �لتدرن �لرئوي، وتنبيه �لوظائف �لإفر�زية لالإمعاء �لدقيقة.

Asphodelaceae (Aloe Family)
Aloe vera (L.) Burm. f

العائلة: العي�شالنية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : �سقل، �سقال، �سبار
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ع�سب حويل، طوله 30-150 �سم، �أجرد �أو يحمل �أوبارً� مبعرثة. �ل�سوق 

�سعيفة، متفرعة. �لأور�ق متقابلة، معالقية، مركبة ري�سية، ت�سم 5-3 

�أما  معالقية،  �لنتهائية  �لوريقة  م�سننة،  بي�سوية،  �لورقة  وريقات. 

�جلانبية فالطئة �أو قنفاء. �لروؤي�سات قطرها نحو 1 �سم، ت�سم �أزهارً� 

�لأزهار  جدً�؛  ق�سرية  ل�سينية  بي�ساء  �أزهارً�  حتمل  �أو  فقط  �أنبوبية 

م�ستطيلة،  �خلارجية  �سفني؛  يف  تتو�سع  �لقنابات  �سفر�ء.  �لأنبوبية 

تلتحم بقو�عدها؛ �لقنابات �لد�خلية �أطول و �أعر�س ولونها �سد�أي. 

�لثمرة �أكينة، خطية – رباعية �لأ�سالع، �أبعادها 8-10×1 مم، يحمل 

�سطحها درنات دقيقة و�أوبارً�  قا�سية ب�سكل مبعرث. �لأكينات �لهام�سية 

�أوقات  طيلة  يزهر  �سفو�ت.   4-2 ب  �لعفرة  تتمثل  وم�سغوطة.  �أق�سر 

�ل�سنة تقريبًا. 

املوطن: �لأماكن �ملهجورة و�لأر��سي �لزر�عية �ملروية.

و�سبه  �ملد�رية  �ملناطق  يف  رئي�س  ب�سكل  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

�ملد�رية وميتد �إىل بع�س �ملناطق �ملعتدلة، ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي. 

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم فى �لطب

Asteraceae (Compositae)
Bidens pilosa L.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

 الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ل�سلي�س
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ع�سب حويل، متفرع من �لقاعدة، ي�سل طوله �إىل 30 �سم، يك�سوه 

م�سنن.  جناح  ذ�ت  �لأفرع  منت�سبة،  �ل�سوق  ق�سرية.  كثيفة  �أوبار 

ة �ل�سكل، مف�س�سة بعمق بحيث  �لأور�ق �لقاعديَّة معالقية، قيثاريَّ

ة فهي �أ�سغر من  ا �لأور�ق �لعلويَّ يبلغ �لتف�س�س �ل�سلع �لرئي�س؛ �أمَّ

م�سننة  �ل�سكل،  ة  رحميَّ خيطيَّة  عمقًا،  �أقل  وتف�س�سها  �ل�سفليَّة، 

م�سوكة �حلافة، قاعدتها ملت�سقة بال�ساق وتلتفَّ حولها �إىل م�سافة 

بعيدة عن نقطة خروجها. �لنورة روؤي�سيَّة،�سفر�ء، مفردة، عر�سها 

ة  ة �ل�سكل با�ستثناء �لد�خليَّ نحو 20 مم؛ �لقالفة ذ�ت قنابات بي�سويَّ

منها،  تنتهي كل قنابة ب�سوكة طولها نحو 20 مم ويوجد يف قاعدتها 

1-3 �أ�سفاع من �ل�سويكات �لق�سرية بطول 3-5 مم. �لثمرة �أكينيَّة، 

�أبريل / يزهر يف  3-4 مم.  عفرة طولها  تعلوها  3.5 مم،  طولها 

ني�سان. 

ة �لطمّيَية يف �لأودية و�ملنخف�سات،  املوطن: ينمو على �لرتب �لرمليَّ

ة.  وعلى �لرمال �خل�سنة ما بني �لتك�سفات �ل�سخريَّ

�لعربيَّة  �جلزيرة  يف  ينت�سر  و�إير�ن،  �لعر�ق  اجلغرايف:  التوزيع 

وينت�سر �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالإبل.

Asteraceae (Compositae)
Centaurea pseudosinaica Czerep.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : مر�ر، ك�سكا�س
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جنبة �سغرية، مظهرها �سبه كروي، كثرية �لتفرع، طولها 

�لأور�ق  بقو�عد  مغطاة  �لأفرع  �سم.   50 نحو  �إىل  ي�سل 

�لقدمية. �لأور�ق خطية، لطئة، متناوبة ولكنها تزدحم 

حتى  طولها  ي�سل  جرد�ء،  خطية،  �ل�ساق،  قمة  باجتاه 

40 مم. �لروؤي�سات ت�سم �أزهارً� ل�سينية حميطة و�أنبوبية 

مركزية،�سفر�ء، عر�سها نحو 1 �سم، �نتهائية �لتو�سع، 

جتتمع يف نور�ت م�سطية. �لقنابات تتو�سع يف 1-2 �سف؛ 

�لل�سينية  �لأزهار  �حلر��سف.  من  خال  �لنورة  كر�سي 

خ�سبة.  خنثوية،  �لقر�سية  �لأزهار  خ�سبة.  �أنثوية، 

�لثمرة �أ�سطو�نية، م�سلعة، موبرة. �لعفرة موؤلفة من عدد 

من �لأوبار �لق�سرية �لبي�ساء �لكامدة.

املوطن: �لأر� �سي �ل�سخرية و�سفوح �جلبال.

�أثيوبيا، و �سبه �جلزيرة �لعربية،  التوزيع اجلغرايف: 

و ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Asteraceae (Compositae)
Euryops arabicus Steud.Ex Jaub.& Spach

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : حيقالن، حنقالن 
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�ل�سوق  �سم.   60-20 طولها  �لأوبار،  –�سوفية  خم�سرة  �سغرية  جنبة 

منت�سبة، مورقة. �لأور�ق 3-6×0.2- 0.4 �سم، خطية، ملتفة �حلافة، 

�لعلوي.  حادة �لقمة، بي�ساء من �لوجه �ل�سفلي، �سبه جرد�ء على �لوجه 

تت�سمن  �سيقة،  �أ�سطو�نية  �لإزهار،  عند  مم   2  -1.5×5-4 �لروؤي�سات 

7-9 �أزهار. �لقنابات تتو�سع يف 3-4 �سفوف، مرت�كبة، بي�ساء، �خلارجية 

�أطول،  �ملتو�سطة  �سبه حادة،  بي�سوية/  5 .0- 0.75× 0.5 مم،  منها 

�لد�خلية  3-3.5 مم، رحمية، �سبه حادة. �لتويج �أ�سفر. 

تعلوها عفرة طولها نحو  �أ�سطو�نية،  0.5 مم،  �أكينة، طولها نحو  �لثمرة 

2 مم.

 املوطن: �لأر��سي �ل�سخرية.

�ملد�رية،  �إفريقيا  �سرقي  م�سر،  �سرقي  جنوب  اجلغرايف:  التوزيع 

�أثيوبيا، �أرترييا، �سوقطرة. غربي �إفريقيا �ملد�رية، ينت�سر يف جنوب ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Asteraceae (Compositae)
Helichrysum glumaceum DC.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

 الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : �سجرة �لبابو، رعل
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ع�سب معمر مرت��س �لأفرع، ي�سل طوله حتى 80 �سم. �لأور�ق ب�سيطة، 

متناوبة، لطئة، جرد�ء، خ�سر�ء فاهية، حلمية �لقو�م �إىل حد ما، مثلثية 

عري�سة، ت�ستدق قاعدتها تدريجيًا لت�سكل معالقًا ق�سريً�، تامة �حلافة 

با�ستثناء �لقمة حيث تكون عري�سة �لت�سنن. �لروؤي�سات تتاألف من �أزهار 

�أنبوبية يف �ملركز ول�سينية يف �ملحيط. قنابات �لروؤي�س تتو�سع يف عدة 

�سفوف. �لأزهار بكال نوعيها �سفر�ء. �لثمرة �أكينة، �أ�سطو�نية، حتمل 

�لقا�سية،  �لأوبار �خل�سنة،   موؤلفة من عدد من  �لعفرة  �أ�سالع.   10-8

�لتي تتو�سع يف عدة �سفوف، تطول تدريجيًا باجتاه �ملركز. يزهر من 

يناير /كانون �لثاين  – مايو /�أيار.

املوطن: جو�نب �لطرقات و�أ�سرة �لوديان ويتو�جد حتى �رتفاع 600م. 

التوزيع اجلغرايف:  ينت�سر يف �ملناطق �ملد�رية

الأهمية الرعوية: غري رعوي –�سام جدً� لالإبل.

Asteraceae (Compositae)
Iphiona aucheri (Boiss.) A.Anders.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : خا�سية، حو� �لغز�ل، خزى
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عدمية  �ل�سوق  �لقاعدة.  من  متفرع  �أجرد،  �سم،   25-5 طوله  معمر،  ع�سب 

�أو مبجموعة من �لروؤي�سات.  �أطو�لها، تنتهي بروؤي�س و�حد  �لأور�ق، تتباين يف 

�لأور�ق تخرج كوريدة على �سطح �لرتبة، م�ستطيلة يف �سكلها �لعام، مف�س�سة 

�أزهارً�  ت�سم  تقريبًا،  لطئة  �لزهرية  �لروؤي�سات  �حلافة.  بي�ساء  م�س�سننة، 

قناباتها  �سم،   1.3-1 طولها  عري�سة،  �أ�سطو�نية  �لقالفة  فقط.  ل�سينية 

مرت�كبة، كليلة، بي�سوية �إىل م�ستطيلة، متلك حافة غ�سائية – بي�ساء. ل يحمل 

اب. �لثمرة �أكينة ثنائية  كر�سي �لنورة حر��سف. �لأزهار �سفر�ء، �أطول من �لقنَّ

�ل�سكل، �أبعادها 3.5-4×1.5 مم، �إ�سفنجية لينة، مقطوطة – مثلومة �لقمة، 

م�سغوطة، ذ�ت  �أ�سالع،�سطحها درين – خ�سن ب�سكل دقيق، �لأ�سالع �جلانبية 

وغالبًا �لد�خلية تت�سع لت�سكل جناحًا متاآكاًل. �لأكينات �لد�خلية �سيقة. �لعفرة 

مت�ساقطة، بي�ساء �للون، طولها 5-6 مم. يزهر من مار�س /�آذ�ر – �أبريل /

ني�سان. 

املوطن: �لرتب �لرملية يف �ل�سحارى. 

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي – عربي، ميتد �إىل �ملنطقة �سرق �ل�سود�نية. 

ينت�سر يف �لنيجر، موريتانيا، �سمايل �إفريقيا، فل�سطني، �سبه �جلزيرة �لعربية، 

�إير�ن، �أفغان�ستان، باك�ستان، �ل�سود�ن، �إرترييا، ويف ُعمان. 

الأهمية الرعوية رعوي جيد.

Asteraceae (Compositae)
Launaea capitata (Spreng.) Dand.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : حو�، حو�ء، حوذ�ن
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50 �سم. �لأور�ق  ع�سب معمر، ينمو على �سكل و�سادة، ي�سل طوله �إىل 

ب�سيطة، متناوبة، ل طئة، �سبه معانقة لل�ساق، تامة �حلافة، رمادية – 

�أنبوبية  �أزهارً�  ت�سم  �لروؤي�سات  ما.  حد  �إىل  �لقو�م  حلمية  خ�سر�ء، 

�لروؤي�س  قنابات  �ملحيط.  �أنثوية يف  ل�سينية  و�أزهارً�  �ملركز،  خنثوية يف 

تتو�سع يف عدة �سفوف. كر�سي �لنورة عار ل يحمل �حلر��سف. �لأزهار 

�سفر�ء.

�لثمرة �أكينة، بنية �للون، يعلوها عفرة )�أوبار( تتو�سع يف �سفني، �ل�سف 

�خلارجي عبارة عن عدد من �حلر��سف  �لق�سرية �لتي تتحد بع�سها مع 

بع�س، لها �سكل �سحن فنجان م�سنن �حلافة، و�ل�سف �لد�خلي جمموعة 

من �لأوبار �لطويلة �لرهيفة و�خل�سنة. يزهر معظم �أيام �ل�سنة.

املوطن: �ملو�قع �ل�سخرية و�لرملية وعلى جو�نب �لطرقات.

�جلزيرة  �سبه  وجنوبي  �أفريقيا  �سرقي  �سمال  اجلغرايف:  التوزيع 

�لعربية،  ويف عدد من مناطق يف �سلطنة ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

Asteraceae (Compositae)
Pulicaria argyrophylla Gamal-Eldin

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : �ذبون
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جنبة، عطرية، متفرعة بكثافة، جرد�ء، دبقة. �لأور�ق خطية، �أبعادها 10-35×1-2 مم، حافتها ملتفة لأ�سفل ب�سدة، موؤنفة �لقمة، 

جرد�ء، دبقة. �لروؤي�سات �نتهائية ومفردة، حممولة على �سويقة طولها  1-3 �سم. طول �لقناب 5-8 مم؛ �لقنابات رحمية، حادة �إىل 

موؤنفة، بنية �إىل بنف�سجية يف �جلزء �لأو�سط. �لتويج �أ �سفر، �لأزهار �لل�سينية �ملحيطية �أنثوية وهي ت�سبه �لأزهار �لأنبوبية �ملركزية. 

�لأزهار �لأنبوبية طولها 4-6 مم، ف�سو�سها غدية. �لثمرة 

زغبة،  �أ�سالع،   10 حتمل  مم،   1.5 نحو  طولها  �أكينة، 

حر�سفة   12-10 من  موؤلف  �لعفرة  من  �خلارجي  �جلزء 

ملتحمة جزئيًا طولها 0.5-1 مم، و�جلزء �لد�خلي موؤلف 

من �أوبار عديدة يبلغ طولها نحو 5 مم. 

�ملنب�سطة  �لرملية  �لأر��سي  يف  �لإنت�سار  و��سع  املوطن: 

و�ملحجرة.

و�سرقي  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  اجلغرايف:  التوزيع 

�أفريقيا. 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: يتم ��ستعمال �أور�ق هذ� �لنبات 

�ل�ستعمالت  �إىل  بالإ�سافة  �ملعدة،  �أمر��س  لعالج  ك�ساي 

�لأخرى يف جمال �لطب.

Asteraceae (Compositae)
Pulicaria glutinosa (Boiss.) Jaub. & Spach

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : مهتدي، �سجرة فال
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�سم،   60 حتى  �رتفاعها  ي�سل  عطرية،  �سغرية،  جنبة 

متفرعة بكثافة، �لأور�ق متعاقبة ق�سرية ملت�سقة بال�ساق، 

و�لأور�ق  �لغ�سة  �أفرعه  يغطي  م�سننة.  �حلو�ف  متموجة، 

ق�سرية  بتالتها   ، �سم   1 بقطر  �لأزهار  �لأبي�س.  �لزغب 

 – �أ�سفر  ولونها  كرة  ن�سف  ب�سكل  وتكون  وو�سطها ممتلئ 

برتقايل. متتد فرتة �إزهاره من مار�س �ىل يونيو.

�إىل  �لطميية  �لرملية  �لرتبة  على  و��سع  �نت�ساره  املوطن: 

�لطينية يف �لأودية و�لفي�سات. 

التوزيع اجلغرايف: �سحر�ي عربي و�سود�ين، ينت�سر يف 

�إفريقيا،  �سمايل  �أفريقيا،  و�سرقي  �لعربية  �جلزيرة  �سبه 

�ل�سود�ن،  �لهند،  باك�ستان،  �أفغان�ستان،  �إير�ن،  �لعر�ق، 

�نت�ساره يف مناطق  ُعمان يالحظ  �ل�سومال،  ويف  �أثيوبيا، 

�سمال ُعمان. 

�أو  �لإبل  ترعاه  ول  �سعيف  رعوي  الرعوية:  الأهمية 

�لغنم �إل م�سطرة.

Asteraceae (Compositae)
Pulicaria undulata. (L.) Kostel.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

 الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : جثجاث، �ل�سكب
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ع�سب حويل، طوله 5-40 �سم، �سبه �أجرد، يحمل حليمات وخ�سن من �لأ�سفل. �ل�ساق ثخينة، متفرعة من �لقاعدة،  و�لأفرع م�ستلقية 

�أو  �ساعدة. �لأور�ق خ�سر�ء �ساحبة، حلمية �لقو�م �إىل حد ما، تامة �إىل مف�س�سة �حلافة، م�سننة –�سائكة عادة؛ �لأور�ق �لقاعدية 

ت�ستدق نهايتها تدريجيًا؛ �لأور�ق �ل�ساقية لطئة، �سبه معانقة. 

 2.5-2 قطرها  ل�سينية(،  �لأزهار  )جميع  �لأزهار  متجان�سة  �لزهرية  �لروؤي�سات 

�سم، ل يحمل كر�سي �لنورة حر��سف، �لقالفة طولها 1-1.5 �سم، تتو�سع قناباتها 

�إىل م�ستطيلة، ذ�ت حافة  �لقنابات �خلارجية و�لو�سطى بي�سوية  يف عدة �سفوف، 

غ�سائية عري�سة، ينتهي كل منها بالحقة؛ �لقنابات �لد�خلية م�ستطيلة – رحمية، 

ذ�ت حافة غ�سائية �سيقة. �لأزهار �سفر�ء – ليمونية، �أرجو�نية من �خلارج، �أطول 

 – �سطحها خ�سن  �أخاديد،   4 و حتمل  �لأ�سالع  رباعية  �أكينة  �لثمرة  �لقالفة.  من 

درين بدرجات متفاوتة، مقطوطة �أو ت�ستدق تدريجيًا  من كلتا نهايتيها، ثنائية �ل�سكل 

�لد�خلية فهي  �لأكينات  �أما  – بنية،  1.5-2.5 مم، رمادية  فالأكينات �خلارجية 

�أطول 5 -.2-4 مم، بي�ساء؛ �لأكينات �ملركزية �سبه مل�ساء. �لعفرة تتاألف من عدة 

�سفوف من �لأوبار �لبي�ساء �لناعمة �لتي تلتحم بقو�عدها على �سكل حلقة وت�سقط 

كقطعة و�حدة، يفوق طولها طول �لأكينة. يزهر من فرب�ير/ �باط– �أبريل /ني�سان.

املوطن: �لأودية يف �ل�سحارى ، �ل�سهول �لر�سوبية و�لرملية. 

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سحر�وي – عربي ب�سكل �أ�سا�سي وغرب �إير�ين تور�ين. 

ينت�سر يف �ملنطقة �ملتو�سطية، جنوبي �آ�سيا، �سرقي �إفريقيا �ملد�رية، �أو ��سرت�ليا، ويف 

ُعمان يالحظ �نت�ساره باملناطق �ل�سمالية. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Asteraceae (Compositae)
Reichardia tingitana (L.) Roth.

العائلة: النجمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: نكد، حو�ء، مر�ر
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�سجرة معمرة، كثيفة، ذ�ت خ�سرة د�ئمة، يرتو�ح طولها ما بني 6-4 

مرت، وميتد �رتفاعها من 1.5 �إىل 3 �أمتار، كثرية �لتفرع، لها جذور 

تنف�سية ظاهرة ت�ستمل على عدي�سات كبرية تعمل على تبادل �لغاز�ت 

فوق �سطح �لأر�س يرت�وح طولها ما بني 10 -20 �سم، �لأور�ق متقابلة؛ 

ب�سيطة، بي�سوية، حلمية، كاملة �حلافة، مددبة  عند �لقمة، وم�ستدقة 

�لنهاية معنقة، جلد �لورقة ذ�ت ملعان �سقلي �أخ�سر من �لأعلى، ومن 

�لأ�سفل خ�سن �أبي�س، �لنورة طرفية، �إبطية، �لأزهار �سغرية، جال�سة، 

�سبالت،   5 ذو  �لقاعدة  عند  كاأ�سها  �أ�سفر،  لونها  خنثي،  منتظمة 

عري�سة على �سكل بي�ساوي، وذو قنيبات بي�ساوية، يتكون �لتويج من 

علبة  هيئة  على  �لثمرة  �أ�سفر،  لونها  خمتلفة،  �أطو�ل  ذ�ت  بتالت   4

يف  وتزهر  �لكروي.  �إىل  �لبي�ساوي  بني  وتتفاوت  م�سغوطة،  عري�سة، 

�لفرتة من مايو/�أيار - يونيو/حزير�ن.

املوطن: تنمو على �سو�حل ُعمان يف �لأخو�ر، وم�سبات �لأودية، وعلى 

�ساطئ �لبحر �أو د�خل �ملياه �ملاحلة.

�ل�ستو�ئية،  و�سبه  �ل�ستو�ئية  �ملناطق  يف  اجلغرايف:  التوزيع 

و�لأماكن �لد�فئة، ويف �سمال وجنوب ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد للماعز و�لأبل.

Avicenniaceae (Acanthaceae)
Avicennia marina (Forssk.) Vierch   

العائلة: ال�شينوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لقرم
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و�لروبيان  �لأ�سماك  على  ت�ستمل  �لبحرية  �لأحياء  معها  تتاأقلم  �لتي  �لبيئات  من  �ل�سجرة  هذه  ُتعد  الأخرى:  الأ�شتخدامات 

و�لق�سريات من �أجل �لتكاثر، و�حل�سانة، وتتميز �أخ�ساب �سجرة �لقرم ب�سالبتها ملقاومتها للتعفن و�لتحلل حيث ي�ستعمل يف �سناعة 

�لفحم و�لبناء، كما ت�ساهم يف �ملحافظة على �لتنوع �حليوي، وتقلل تاأكل �لرتبة يف �ملناطق �ل�ساحلية وتزودها باملو�د �لع�سوية، كذلك 

ي�ستعمل خ�سبها �جلاف يف طهي �لطعام. كما ُتعد �أماكن تو�جد هذه �ل�سجرة �آمنه لنحل �لع�سل من �أجل �للجوء لها. وله �إ�ستخد�مات 

�أخرى وهي �لق�سور �لتي تعد كقاب�سة وكعالج ملر�سي �جلدري وم�ساد لإخ�ساب. 
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ع�سب حويل، طوله 60-100 �سم. �جلذور ليفية. �ل�ساق ب�سيطة �أو متفرعة، منت�سبة، �سلبة، قطرها نحو 8 مم، متفرعة، جرد�ء، 

�لغدية؛  �لأوبار  �لقليل من  يحمل  �سم،    3-1 �ملعالق  متقابلة(؛  �ل�سفلية  )�أحيانًا  متناوبة  ب�سيطة،  �لأور�ق  �ل�سفلية.  �لعقد  منتفخة 

�لقاعدة،  وتدي  �حلافة،  من�ساري  �سيق،  �إهليلجي  �أو  رحمي  �لورقة  ن�سل 

موؤنف �لقمة، �أجرد، �أبعاده 6-20×2-4 �سم، يحمل �سفعًا من �لغدد �لالطئة 

�أزهار يف   3-2 �أو  و�حدة  زهرة  �لنورة  ت�سم  �لقاعدة.  من  بالقرب  �ل�سود�ء 

�آباط �لأور�ق. �لأزهار متنوعة �لألو�ن )بي�ساء، وردية، �أرجو�نية(. �ل�سبلتان 

زغبة،  زورقية،  �ل�سفلية  �ل�سبلة  مم،   3-2 طولهما  بي�سويتان،  �جلانبيتان 

�أبعادها 13-19×4-8  مم،  ت�سيق فجاأة لت�سكل مهمازً� مقو�سًا نحياًل طوله 

1-2.5 �سم. �لبتلة �لعليا مدورة، مقرو�سة �لقمة، �لبتالت �جلانبية ملتحمة، 

�أ�سدية.   5 �ملذكر  �لف�س  ثنائية  �سم،   2.5-2.3 طولها  ق�سري،  ظفر  ذ�ت 

�لثمرة عليبة، مغزلية،  �لقلم ب�سيط وق�سري.  �ملبي�س علوي، مغزيل، زغب، 

تتفتح  �لن�سج  عند  �سم،   0.8-0.6×2-1.3 �أبعادها  �سويف،  وبر  يك�سوها 

بقوة وتنرث بذورها مل�سافة بعيدة. �لبذور عديدة، �سود�ء-بنية، كروية، قطرها 

1.5-3 مم. يزهر من �سبتمرب /�أيلول – نوفمرب /ت�سرين �لثاين. 

�ملزروعة  و�حلقول  �مل�ساكن  وقرب  و�ملروج  �ل�سخرية  �ملنحدر�ت  املوطن: 

وجو�نب �لطرقات

�جلزيرة  يف  �آ�سيا،  �سرقي  وجنوب  �ملد�رية  �لهند  اجلغرايف:  التوزيع 

�لعربية،  ويف ُعمان ينت�سر باجلنوب باملناطق �لرطبة.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Balsaminaceae (Balsam, jewel- weed or Touch - me not Family)     

Impatiens balsamina L.
العائلة: املجزاعية 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : �لبل�سم، �سفار، زفري
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جنبة، طولها 1-3 م، جرد�ء. �ل�سوق حمر�ء – بنية، حمززة �أو �سبه حمززة؛ �مل�سافات بني �لعقد طولها 1-3 �سم؛ �لأ�سو�ك ثالثية 

�لأفرع، مل�ساء، قوية، طولها 1-2 �سم. �لأور�ق �سميكة، قا�سية، �سبه مدورة �إىل بي�سوية مقلوبة – م�ستطيلة، لطئة �أو �سبه لطئة، 

تنتهي  موؤنفة  قمتها  م�سوكة،  �أ�سنان   8-3 من  حتمل  �أو  �حلافة  تامة 

ب�سويكة، طولها 1-4 �سم وعر�سها 1-2 �سم. �لنورة عنقودية ق�سرية 

ليبلغ طولها  �لثمار  ت�سكل  مع  تتطاول  �لأزهار،  �أو مرت�خية  مرت��سة 

�لأزهار  �سم.(   1 حتى  )ي�سل  ق�سري  �لنورة  �سمر�خ  �سم،   25-10

منب�سط.  مم،   10-4 �ل�سمر�خ  طول  مم،   10-7 قطرها  خنثوية، 

�لقنابات خطية، طولها 1-1.5 مم. �ل�سبالت 6، بتلية �ملظهر تتو�سع 

يف دو�رتني �خلارجية طولها 3-4 مم وعر�سها نحو 2 مم، و�لد�خلية 

�سبه  �إىل  بي�سوية  عنبة،  �لثمرة  �أ�سدية.   6 �ملذكر  مم.   5-4 طولها 

غبار  يك�سوها  �سود�ء،  مم،   4-3 وعر�سها  مم   7-5 طولها  كروية، 

طحيني �أزرق. �لبذور 2 عادة، طولها نحو 4 مم. يزهر من مار�س /

�آذ�ر – مايو /�أيار. 

املوطن: �ل�سفوح �ملحجرة و�ملناطق �ل�سهلية �سبه �جلافة.

التوزيع اجلغرايف: باك�ستان، �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية:غري رعوي.  

Berberidaceae
Berberis baluchistanica Ahrendt.

العائلة:الرب بري�شية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : حملب
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 4-3 �إىل  �إرتفاعها  ي�سل  د�ئمة،  ذ�ت خ�سرة  كثيفة،  معمرة،  �سجرة 

متقابلة،  �لأور�ق  خ�سنة،  ق�سرة  �ملتني  �لقوي  �ل�ساق  ويغطي  �أمتار، 

يرت�وح طولها من 3-7 �سم، وعر�سها بني 1-2 �سم، تامة عند �حلو�ف، 

ومتموجة، وم�ستطيلة، كثيفة، ويك�سو �أزهارها �لكبرية، �لقمعية �للون 

�لربتقايل �لفاحت، يرت�وح طولها بني 4-5 �سم، وثمارها �لتي توجد على 

هيئة كب�سولة يرت�وح طولها بني 17 -30 �سم، وبد�خلها بذور جمنحة. 

تزهر يف �لفرتة من يناير/كانون �لثاين �إىل مايو/�أيار. 

املوطن: �أماكن تو�جدها يف قيعان حو�سية يف بع�س �لأودية �لكبرية، 

وفى �جلبال  �ملهجورة،  �لزر�عية  و�لأر��سي  �لأفالج،  وقنو�ت  و�لقرى 

فوق  مرت   8000 �إىل  �إرتفاعها  وي�سل  �لتالل،  �سفوح  على  �ل�سمالية 

�سطح �لبحر. 

ويف  �لهند،  غرب  حتى  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  اجلغرايف:  التوزيع 

�ملناطق �جلبلية �سمال ُعمان.

Bignoniaceae (Trumpet Vine, Jacaranda or Catalpa Family)

Tecomella undulata (Roxb.) Seem.
العائلة: البغنونيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لفرفار، فرفار 
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الأهمية الرعوية: رعوي جيد للمو��سي و�لأبل �لتي تتغذي على �أور�ق هذه �ل�سجرة.

و�ل�سقوع  �ل�ساليف  و�سناعة  �لبندقية،  وخ�سبية  لل�سكاكني،  مقاب�س  ل�سناعة  �ل�سجرة  ي�ستعمل جذر  الأخرى:  الأ�شتخدامات 

�لتي ت�ستخدم لتثبيت �سد�د �لأبل، ويتم �أي�سا �سناعة �لطبول �لتقليدية با�ستخد�م �جلذوع �ملتينة و�مل�ستقيمة، كما ي�ستخدم كوقود من 

�خل�سب �لياب�س، للزينة، كما ُتعد �أي�سا �ل�سجرة كم�سدر غذ�ء للح�سر�ت.  
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5 - 40 �سم، متفرع من �لقاعدة عادة، م�سفر �للون،  ع�سب حويل، طوله 

يك�سوه وبغز�رة �أوبار قا�سية ق�سرية �إ�سافة �إىل بع�س �لأوبار �لطويلة درنية 

�لقاعدة. حتتوي جذوره على �سبغة حمر�ء. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، تامة 

– رحمية.  و�لعلوية خطية  – م�ستطيلة،  �ل�سفلية خطية  �أذنية،  �حلافة، ل 

 5 �لكاأ�س  لطئة.  �سبه  خنثوية،  �لأزهار  �سنبلية.  �سبه  �أو  عنقودية  �لنورة 

�سبالت تلتحم مع بع�سها لت�سكل �أنبوبًا ق�سريً� ينتهي بخم�سة ف�سو�س طويلة 

خطية، طولها 6-8 مم، يك�سوها �أوبار قا�سية، تتابع منوها عند �لإثمار ليبلغ 

طولها 8-15  مم. �لتويج 5 بتالت ملتحمة �أنبوبية �ل�سكل، �سفر�ء، طولها 

7-12 مم، موبرة. �ملذكر 5 �أ�سدية �سبه لطئة ومت�سمنة يف  �لتويج. �ملاأنث 

�لنورة  �مليا�سم.  رباعي  �حلجري�ت،  رباعي  علوي،  �ملبي�س  �لكر�بل،  ثنائي 

�لثمرية م�ستقيمة، تتو�سع �لثمار يف جانب و�حد منها. �لثمرة 4 جويز�ت، 

بي�سوية – م�ستطيلة �ل�سكل، رمادية �للون، وحيدة �لبذرة، عر�سها 1.5-1 

مم، �سطحها مغطى وب�سكل غري متجان�س بالثاآليل. يزهر من يناير /كانون 

�لثاين – �أبريل /ني�سان. 

املوطن: �ل�سهوب و�ل�سحارى. 

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي – عربي و�إير�ين – تور�ين– �سمال، �أفريقيا �ملد�رية، ونيجرييا، و�لكامريون، وت�ساد، وباك�ستان، 

و�لهند، و�سرق �سحر�وي – عربي و�سود�ين، �خلليج �لعربي، وفل�سطني، وم�سر، وبع�س مناطق ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

Boraginaceae (Borage or Forget- me-not Family)
Arnebia decumbens (Vent.) Coss.

العائلة: احلمحميات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : حماط، كحل



44
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

درنية  �أوبار طويلة  �إىل  �إ�سافة  رمادية  �أوبار ق�سرية  يك�سوه  �لقاعدة،  من  �لتفرع  كثري  �سم،   30-10 معمر، طوله   �أو  ع�سب حويل 

�لقاعدة. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، م�ستطيلة �إىل خطية – رحمية، �سبه كليلة، تامة �حلافة. �لأور�ق �لزهرية �سيقة، وحادة �لقمة.

�جلذر ملون بلون بنف�سجي د�كن. �لنورة عنقودية �أو �سبه �سنبلية، ب�سيطة �أو متفرعة. �لأزهار خنثوية، �سبه لطئة. �لكاأ�س 5 �سبالت 

تلتحم مع بع�سها لت�سكل �أنبوبًا ق�سريً� ينتهي بخم�سة ف�سو�س طويلة خطية �أو رحمية، غري مت�ساوية، طولها 5-7 مم، يك�سوها �أوبار 

قا�سية بي�ساء، تتابع منوها عند �لإثمار ب�سكل طفيف. �لبتالت 5، ملتحمة يف �أنبوب ينتهي ب 5 ف�سو�س، �سفر�ء،  قطرها نحو 5 

مم، موبرة. �ملذكر 5 �أ�سدية �سبه لطئة ومت�سمنة يف �لتويج. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، رباعي �حلجري�ت، ينتهي مبي�سمني 

فقط. �لنورة �لثمرية م�ستقيمة، تتو�سع �لثمار يف جانب و�حد منها. �لثمرة 4 جويز�ت، هرمية �ل�سكل، عر�سها نحو 1.5 مم، مل�ساء 

�أو �سطحها مغطى وب�سكل بثاآليل وخ�سنة جزئيًا. يزهر يف مار�س /�آذ�ر – �أبريل /ني�سان. ويتكاثر بالبذور. 

املوطن: �ملناطق �جلافة ، �ملحجرة، �لأر��سي �لرملية، وجو�نب �حلقول. 

و�سود�ين،  – عربي  �سرق �سحر�وي  �لهند،  باك�ستان،  ت�ساد،  �لكامريون،  نيجرييا،  �ملد�رية،  �أفريقيا  �سمال  التوزيع اجلغرايف: 

�خلليج �لعربي، فل�سطني، م�سر، ويف بع�س مناطق ُعمان.

الأهمية الرعوية: م�ست�ساغ ويرعى من قبل �لأغنام.

فو�ئد طبية حيث  وله  �لعطور  و�سناعة  �لأطعمة  وتلوين  �ل�سباغة  �مللونة يف �جلذور يف  �ملادة  ت�ستخدم  ال�شتعمالت الأخرى: 

ي�ستخدم يف �لهند ملعاجلة �لقرحة، و�ألم �لبلعوم، �ل�سد�ع و�حلر�رة وم�ستخل�س �لنبات �لكامل كمن�سط وم�ساكل �لقلب. وت�ستخدم 

�أجز�ء �لنبات يف عالج �لأكزميا، وميكن معاجلة �جلذ�م با�ستخد�م جذور �لنبات. 

Boraginaceae (Borage or Forget- me-not Family)
Arnebia hispidissima (Lehm.) A.DC.

العائلة: احلمحميات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان :حماط، هابرك، كحل، مليح
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بي�ساء طويلة.  �أ�سو�ك  ب�سكل مبعرث  ويوجد  يك�سوها زغب ق�سري  �لرمادي،  للون  �ل�سوق عديدة، متيل  �سم.   40-20  جنبة، طولها 

�لأور�ق �سيقة، خطية – رحمية، ت�ستدق قاعدتها تدريجيًا، حو�فها ملتفة ومتموجة – عرفية �إىل �سبه تامة، جميعها معالقية با�ستثناء 

�لعلوية منها، �لأع�ساب غاط�سة يف �لوجه �لعلوي للورقة وبارزة على �لوجه �ل�سفلي. �لنورة �سبه �سنبلية، متفرعة غالبًا، تتطاول عند 

�لإثمار وت�سبح �لثمار متباعدة، قا�سية. �ل�سبالت 5، طولها 2- 2.5 مم، ت�ستدمي مع �لثمرة، ف�سو�سها رحمية. �لبتالت 5، بي�ساء، 

 – منت�سبة  �لأنبوب،  من  �أق�سر  �لف�سو�س  �لد�خل،  من  و�أجرد  �خلارج  من  موبر  – منتفخ،  �أ�سطو�ين  �لأنبوب  مم،   4-3 طولها 

منب�سطة،  م�ستطيلة – بي�سوية، متاآكلة �حلو�ف. �ملذكر 5 �أ�سدية، 

مت�سمنة يف �أنبوب �لتويج، �خليوط ق�سرية جدً�، �ملاآبر م�ستطيلة 

�إىل �سبه بي�سوية، تتو�سع يف منت�سف �أنبوب �لتويج. �ملاأنث ثنائي 

�لكر�بل، �ملبي�س علوي، �لقلم مت�سمن يف �لتويج يعلوه مي�سم كبري 

�لقلم  من  قلياًل  �أطول  �أجرد،  �سبه  �أو  �لأوبار  ق�سري  خمروطي، 

�أو �سبه جرد�ء، يحمل  2 مم، موبرة  4 جويز�ت،  �لثمرة  �لأجرد. 

�سطحها درنات دقيقة. يزهر من مار�س /�آذ�ر – مايو /�أيار.

املوطن: �ل�سحارى �ل�سخرية. 

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي – عربي و�سود�ين. �سبه �جلزيرة 

�لعربية، �سمايل �إفريقيا، �ل�سود�ن، �إير�ن، باك�ستان، �أفغان�ستان، 

وينت�سر يف ُعمان. 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Boraginaceae (Borage or Forget- me-not Family)
Heliotropium bacciferum Forssk.

العائلة: احلمحميات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : رمر�م
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�سبه  �إىل  – �إهليلجية  بي�سوية  ب�سيطة، معالقية،  �لأور�ق  �ل�ساق منت�سبة.  �أوبار ق�سرية.  يك�سوه  20-50 �سم،  ع�سب حويل، طوله 

مدورة �ل�سكل، كليلة �لقمة، يغطيها وبكثافة �أوبار منطبقة. �لنورة �سيمية عقربية كثيفة �لأزهار. �لكاأ�س 5 �سبالت، طولها 2-3 مم، 

تلتحم يف �أنبوب ينتهي بخم�سة ف�سو�س م�ستطيلة – خطية، يك�سوها �أوبار 

خ�سنة من �خلارج، تتابع منوها مع ت�سكل �لثمرة. �لتويج 5 بتالت ملتحمة 

�لد�خل،  من  و�أجرد  �خلارج  من  موبر  �للون،  �أبي�س  �أنبوبيًا،  تويجًا  ت�سكل 

ينتهي بخم�سة ف�سو�س يقل طولها عن طول �لأنبوب، ويوجد �أ�سنان ق�سرية 

بني �جليوب �ملتكونة بني هذه �لف�سو�س. �ملذكر 5 �أ�سدية، عدمية �خليوط، 

�ملاأنث  �لتويجي.  �لأنبوب  منت�سف  يف  تتو�سع  �لقمة،  حادة  لطئة،  �ملاآبر 

ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، رباعي �حلجري�ت، ت�سم كل حجرية بوي�سة 

�ل�سكل،  متطاول  ينتهي مبي�سم خمروطي  �لقلم ق�سري جدً�  فقط؛  و�حدة 

�سبه �أجرد. �لثمرة 4 جويز�ت خ�سنة قلياًل نتيجة وجود درنات ناعمة، حتمل 

�أوبارً� متفرقة، طولها نحو 2 مم. يزهر من مايو / �أيار –�سبتمرب /�يلول. 

املوطن: �لأر��سي �لزر�عية و�لأر��سي �ملهجورة.

 التوزيع اجلغرايف: متو�سطي وغربي �ملنطقة �لإير�نية- �لتور�نية، ميتد 

�أوروبا،  ويف  �آ�سيا  وغربي  �سمايل  يف  ينت�سر  �لأورو�سيبريية،  �ملنطقة  �إىل 

ويالحظ �نت�ساره يف مناطق �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد منه يف عالج �أثر ع�سة �لثعبان.

Boraginaceae (Borage or Forget- me-not Family)
Heliotropium europaeum L.

العائلة: احلمحميات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : عقربة، خ�سفة، غبرية، �سامر برما، ح�سي�سة �لعقرب
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ع�سب معمر، كثري �لتفرع، منت�سب، يك�سو �لأفرع �لفتية و�لأور�ق �أوبار منطبقة ثنائية �لتفرع و�أخرى ب�سيطة بي�ساء ق�سرية درنية 

�إىل  ت�سل  �أبعادها  �ل�سفلية  �لأور�ق معالقية؛  – خ�سر�ء.  مبي�سة   و�لفتية ع�سبية  ما،  �إىل حد  متخ�سبة  �لقدمية  �لأفرع  �لقاعدة؛ 

1.5×10 �سم، م�ستطيلة – رحمية، تامة. �لنورة �سيمية ثنائية 

فرعني  من  �أكرث  جند  و�أحيانًا  �سم   25 �إىل  طولها  ي�سل  �لتفرع 

5 مم،  يخرجان من نف�س �ل�سمر�خ. �لأزهار �سغرية طولها نحو 

1 مم، مق�سم حتى قرب  بي�ساء. �لكاأ�س �سغري جدً�، طوله نحو 

�لقاعدة �إىل 5 ف�سو�س. �لتويج طوله نحو 5 مم، �لأنبوب ي�سيق يف 

م�ستوى �لفوهة وبالقرب من �لقاعدة مما يعطي �سورة منطقتني 

منتفختني، زغب من �خلارج، ف�سو�سه بي�ساء منب�سطة. �ملذكر 

�ملي�سم  �لتويج.  �أنبوب  منت�سف  يف  تتو�سع  �ملاآبر  �أ�سدية،   5

2 مم، كل  4 جويز�ت، طولها نحو  �لثمرة موؤلفة من  خمروطي. 

منها منتفخة جانبيًا، خ�سر�ء.

املوطن: �ملناطق �لرطبة و�لأر��سي �لزر�عية

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف �ملناطق �ملدر�ية ويالحظ �نت�ساره 

يف بع�س مناطق ُعمان

 الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Boraginaceae (Borage or Forget- me-not Family)
Heliotropium longiflorum (Hochst. & Steud.) Jaub. & Spach

العائلة: احلمحميات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : هبليم، هيبغ، �سربم
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ع�سب حويل، يك�سوه �أوبار جنمية - رمادية، طوله 3-20 �سم، ي�سبح متخ�سبًا يف 

نهاية �لنمو. �ل�سوق م�ستلقية �أو �ساعدة، ثنائية �لتفرع. �لأور�ق ب�سيطة، ملعقية 

- بي�سوية مقلوبة، ت�ستدق نهايتها تدريجيًا لت�سكل معالق �لورقة، كليلة �أو حادة 

�لقمة، م�سننة ولكن �لأ�سنان متباعدة، �أبعادها تبلغ حتى 3.5×1.5 �سم وهي 

بني  تتو�سع  ق�سرية،  متفرعة،  �سنبلية،  �سبه  �لنور�ت  ذلك.  من  �أ�سغر  غالبًا 

�لأفرع وتغطى بالأور�ق، تتطاول بعد �لإثمار. �لأزهار �سغرية، بي�ساء، لطئة 

�إىل �سبه لطئة. �ل�سبالت 4، منت�سبة، طولها نحو 2 مم، يك�سوها �أوبار جنمية 

– قا�سية. �لتويج 4 بتالت، طولها �سعفا طول �ل�سبالت، تتاألف �لبتلة من ظفر 
ون�سل. �ملذكر 6 �أ�سدية يف حميطني 2+4. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، 

متخ�سبة،  �ملثمرة  �لنورة  �أفرع  كاذب.  حاجز  ت�سكل  نتيجة  �حلجري�ت  ثنائي 

مقو�سة، ت�سكل ج�سمًا كرويًا يت�سمن �لثمار. عند وجود �لرطوبة تتباعد �لأفرع 

وتن�سر �لثمار بعيدً�. �لثمرة خريدلة، قا�سية، غري متفتحة، بي�سوية، يغطيها 

يت�سع كل منهما  5-6×3-4 مم، �مل�سر�عان حمدبان  �أبعادها  �أوبار جنمية، 

باجتاه �لقمة لي�سكل لحقة لها �سكل �مللعقة طولها ي�ساوي �أو يقل عن طول �لقلم �مل�ستدمي �لقا�سي �لذي يبلغ طوله 2-5 مم، �حلاجز 

�لكاذب ثخني. �لبذور مدلة، عدمية �جلناح، م�سغوطة، بي�سوية، يف كل حجرية بذرة و�حدة. يزهر من فرب�ير/�سباط – �أبريل /

ني�سان.

املوطن: يف �ملنخف�سات و�لأودية �ل�سحر�وية �لرملية �أو �ملحجرة. 

التوزيع اجلغرايف:   �سحر�وي – عربي ميتد �إىل �ملناطق �ل�سود�نية �ملجاورة. ينت�سر من �سمايل �إفريقيا �إىل �لباك�ستان، ويالحظ 

�نت�ساره يف بع�س مناطق ُعمان .

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Brassicaceae
Anastatica hierochuntica L.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : كف مرمي، تومه، �سجرة مرمي، كباد، كفيفة
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تاج  5 م، ذ�ت  �إىل  د�ئمة �خل�سرة، ي�سل طولها  �سجرة �سغرية 

كثيف وم�سطح. �لق�سرة مل�ساء، رمادية. �لأور�ق ب�سيطة، ل متلك 

مم   30-8 طولها  جمموعات(،  يف  تتو�سع  )قد  متناوبة  �أذنات، 

وعر�سها 3-12 مم، بي�سوية مقلوبة، مدورة �إىل مقرو�سة �لقمة، 

وردية،  �لأزهار  زغبة.  �إىل  جرد�ء  �لقاعدة،  وتدية  �إىل  مدورة 

جتتمع يف عناقيد �إبطية. �ل�سبالت 3-4 مم،  يبلغ عددها �أربعًا، 

تنحني لأ�سفل عند �لإلقاح. �لبتالت غائبة. �لأ�سدية 6-8، بارزة، 

ل تولد من حامل ذكري. �ملبي�س حممول على حامل ماأنثي طوله 

5-7 مم.

�لن�سج.  عند  �للون  خ�سر�ء  مم،   8-5 طولها  بي�سوية،  �لثمرة 

يزهر ويثمر يف �سبتمرب /�أيلول. 

املوطن: �جلروف �جلبلية. 

يف  جنده  �ملنطقة،  يف  متوطن  �لنوع  اجلغرايف:  التوزيع 

ُعمان)ظفار( و�ليمن.

الأهمية الرعوية: ترعاه �جلمال.

Brassicaceae
Boscia Arabica Pestal.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف  �شلطنة ُعمان : �سيمر، �سري
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�لعقد،  م�ستوى  يف  ثخينة  �لتعرج،  �سديدة  �لأفرع  ومتد�خلة،  �لتفرع  ثنائية  عديدة،  �ل�سوق  1-2م.  طولها  �خل�سرة،  د�ئمة  جنبة 

جرد�ء �أو زغبة، حمززة طولنيُا. �لأور�ق 2-4×1-4 �سم، ب�سيطة، طويلة �ملعالق، ثخينة، غ�سروفية �لقو�م، بي�سوية �إىل م�ستطيلة، 

تنتهي  مزرقة،  رمادية  �إىل  خ�سر�ء  تدريجيا،  ت�ستدق  �أنها  �أو  مدورة  قاعدتها 

قمتها ب�سوكة منحنية �أو م�ستقيمة، تتحور �لأذنات �إىل �أ�سو�ك ق�سرية منحنية، 

�ل�سماريخ  و��سحة.  حدبة  متلك  �لزهرية  �لرب�عم  �لأذنات.  جته�س  و�أحيانا 

متينة، تتدىل يف �لثمار. �لأزهار 8-9 �سم، �إبطية، �زدو�جية �لتناظر، بي�ساء. 

طولها  �جلانبيتان  و�ل�سبلتان  �لأمامية  �ل�سبلة  مت�ساوية،  غري   ،4 �ل�سبالت 

)1.5-2 �سم(، م�ستطيلة، مقعرة؛ �ل�سبلة �خللفية يبلغ طولها نحو 4 �سم، ولها 

4، غري مت�ساوية، �ل�سفع �لأمامي حر،  �سكل �خلوذة ون�سف د�ئري. �لبتالت 

منب�سط، بي�ساوي، و��سع، �ل�سفع �خللفي ملتحم، ق�سرية، مت�سمنة جزئيا يف 

»�خلوذة« �لتي ت�سكلها �ل�سبلة �خللفية. �لأ�سدية كثرية. �ملبي�س وحيد �حلجرية، 

يحمله �سويقة طويلة »حامل ماأنثي«. �لثمرة عنبة، بي�سوية – كثمرية، متفتحة 

�أ�سالع، يحملها �سويقة  6-9 �سم، حتمل عدة  3-4 م�ساريع، طولها  بو�ساطة 

طولها 3-4 �سم. �لبذور عديدة، كلوية. يزهر من فرب�ير/ �سباط – �أبريل/ 

ني�سان.

املوطن: �مل�سيالت و�ل�سخور يف �ل�سحارى �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �سود�نية، ينت�سر يف �إفريقيا �ملد�رية و�لهند و�سبه �جلزيرة �لعربية و�سوقطرة، وُعمان

الأهمية الرعوية: منخف�س، ترعاه �ملاعز.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم لعالج بع�س من �لأمر��س مثل �ملفا�سل �ملتورمة و�ملوؤملة من خالل خلط م�سحوق �لأور�ق و�ساق 

�لنبات مع قليال من �ملاء حتي ي�سبح معجون، ولتخفيف �لأور�م و�لآلم �لتي تنتج عن ملخ �ملفا�سل �أو �إ�سابة �لع�سالت باأذي ويف عالج 

�ل�سلل، وغ�سل �جلروح، ويف عالج �للتهابات. وتغلي �لأور�ق ل�ستخد�مه كمقوي ومعرق وم�سهل قوي ب�سرب جرعات �سغرية.

Brassicaceae 
Capparis cartilaginea Decne.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ل�سف، لو�سفة، ع�سالوت، عل�سليب
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 جنبة �أفرعها طويلة، م�ستلقية �أو �ساعدة، مل�ساء، جرد�ء، لونها مييل �إىل 

�أو  مدورة  �ملعالق،  ب�سيطة، طويلة  �لأور�ق  �ملزرق.  �لأخ�سر  �أو  �لأرجو�ين 

قوية  �أ�سو�ك  �إىل  تتحور  �لأذنات  جرد�ء.  �حلافة،  تامة  �ل�سكل،  بي�سوية 

�سبه  �أو  متناظرة  �لزهرية  �لرب�عم  �لطول.  يف  ومتباينة  �لر�أ�س  معقوفة 

متناظرة. �لأزهار خنثوية، �إبطية �لتو�سع، مفردة، طويلة �ل�سمر�خ، بي�ساء 

ز�هية. �لكاأ�س 4 �سبالت، جرد�ء، �أطو�لها �سبه مت�ساوية، �ل�سبلة �خللفية 

زورقية �ل�سكل. �لتويج 4 بتالت، بي�سوية مقلوبة – مدورة، مت�ساوية تقريبًا 

يف �حلجم، �خللفيتان لهما حافة ثخينة ملتحمة يف �جلزء �ل�سفلي بحيث 

ت�سكالن بروزً� رحيقيًا. �لأ�سدية كثرية، خيوطها ذ�ت لون وردي �أو مزرق، 

وهي �أق�سر عادة من �حلامل �ملاأنثي �لأجرد. �ملاأنث يتاألف عادة من 2- 8 

عنبة،  �لثمرة  �لبوي�سات عديدة.  وحيد �حلجرية،  علوي،  �ملبي�س  كر�بل، 

طولها من 2.4-9 �سم، �إجا�سية �ل�سكل، تتفتح عرب م�ساريع. يزهر من 

مايو /�أيار– �غ�سط�س/�آب. 

املوطن: �جلدر�ن و�لأ�سيجة و�لأر��سي �لع�سبية، �سقوق �ل�سخور �لكل�سية 

�لدولو ميتية و�لأر��سي �حل�سوية �ملهملة و�لرتب �لكل�سية.

التوزيع اجلغرايف: نبات متو�سطي ميتد �إىل �ملنطقة �لإير�نية – �لتور�نية. ينت�سر يف �إفريقيا وجنوبي �أوروبا وو�سط وغربي �آ�سيا 

و�سبه �جلزيرة �لعربية و�لهند، و�سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي منخف�س، ترعاه �لإبل.

�لطحال  �أمر��س  و�للتهابات،  �لأور�م  منها  �لأمر��س  من  �لعديد  لعالج  �لنبات  هذ�  ��ستخد�م  يتم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

با�ستعمال ق�سرة �لثمار، وعالج �ل�سلل و�لنقر�س و�لروماتيزم و�ل�ست�سقاء با�ستعمال ق�سرة جذور �لنبات، وي�ستفاد من ع�سارة �لنبات 

و�آلم مف�سل  �لوركي  �لع�سب  و�آلم  �لبو��سري،  لعالج  �لطب  �لل�ساف يف  ي�ستخدم  كما  �خلبيثة،  و�لقروح  �مللوثة  �لأذن  معاجلة  يف 

�لفخذ، ومتزق �لع�سالت وطرد �لديد�ن. ويف �لطب �ل�سعبي، يتم �ل�ستفادة منه يف طرد �لبلغم، ودر للبول وتن�سيط وتقوية ب�سكل 

عام، و�سد لدغ �لعقرب، و��ستخد�م �جلذور لعالج �لتهابات �جللد وي�ستفاد �أي�سا من نقع �ل�سيقان �جلذور لعالج �لإ�سهال. 

Brassicaceae 
Capparis spinosa L.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ل�سف، �سفّلح، �لل�ساف، كرب
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50 �سم. �لأور�ق  �أوبارُ� غدية- زغبة. مفرزة ملادة دبقة، ي�سل طوله �إىل  �أو متفرعة، حتمل  ع�سب معمر، منت�سب، �ل�سوق ب�سيطة 

تامة �حلافة، خ�سنة، طولها  كليلة،  – خطية،  م�ستطيلة  �لوريقة معالقية،  �لوريقات،  ثالثية  فقط  منها  �ل�سفلية  �أو  كلها  معالقية، 

1-3 �سم، �لأور�ق �لعلوية ب�سيطة، ت�سكل يف قمة �لفارع �لقنابات. �لنو�ر�ت عنقودية، �نتهائية، مروقة من �لأ�سفل. �لأزهار طويلة 

�ل�سمر�خ، �ل�سفلية متباعدة، و�لعلوية مرت��سة. �ل�سبالت 4، بي�ساوية مقلوبة 

– م�ستطيلة، خ�سنة – غدية. �لبتالت 4، تتاألف من ظفر ون�سل، م�ستطيلة – 
ملعقية، م�سفرة – بنية ومعرقة بالبنف�سجي. �لأ�سدية 6، حرة، تتو�سع على 

نتوء حلقي �ل�سكل، �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، يرتكز �ملبي�س على �سويقة ق�سرية 

)حامل ماأنثي(، وهو وحيد �حلجرية ويوجد فيه حاجز كاذب. �لبذور عديدة. 

�لثمرة عليبة، متدلية غالبُا، م�سغوطة، خطية/ �إهليلجية. حتمل �أوبارُ� غدية 

– خ�سنة، معرقة طولنيا، تتفتح بو�ساطة م�سر�عني غ�سائيني. �لبذور كلوية 
�ل�سكل، �سوفية �لأوبار. يزهر من مار�س/ �آذ�ر – يونيو/ حزير�ن.

املوطن: �أودية �ل�سحارى.

�لعربية   – �ل�سحر�وية  �ملناطق  �إىل  ميتد  �سود�ين  اجلغرايف:  التوزيع 

ظفار  حمافظة  ويف  �لعربية  �جلزيرة  �سرقي  جنوب  يف  متوطن  �ملجاورة. 

ب�سلطنة ُعمان و�ليمن و�سوقطرة.

الأهمية الرعوية: غري رعوي. 

Brassicaceae       ( Cleomaceae اأو Capparidaceae يو�شع اأي�شا يف)

Cleome austroarabica L.
العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: مقيبيلة �ل�سم�س
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غدية  �أوبارُ�  يحمل  متفاوتة،  بدرجات  متفرع  قليال،  �لقاعدة  متخ�سب   ، �ل�سوق  متعدد   ، �سم   50-20 طول  منت�سب،  معمر  ع�سب 

�لأع�ساب،  ثالثية  �حلافة،  تامة  حادتها،  �أو  �لقمة  كليلة  بي�ساوية،  معالقية،  ب�سيطة،  �لأور�ق  �لعلوي.  �جلزء  يف  وبخا�سة  ودرنية 

متباعدة  �نتهائية،�ل�سفلية  عنقودية  �لنو�ر�ت  ما.  �إىل حد  ثخينة 

من  تخرج  �ل�سمر�خ،  طويلة  خنثوية،  �لأزهار  متقاربة.  و�لعلوية 

مم،   2 نحو  طولها  حرة،  �سبالت،   4 �لكاأ�س  �سغرية.  قنابة  �إبط 

بي�ساوية �إىل مثلثية، درنية – غدية، خ�سر�ء �للون متيل لالأ�سود�د 

عند �جلفاف. �لتويج 4 بتالت، حرة ، طويلة �لظفر، م�ستطيلة �إىل 

ملعقية �ل�سكل، كليلة �إىل حادة �لقمة، �سفار�ء بنية �للون ومعرقة 

بالبنف�سجي، ت�سقط �سريعا. �ملذكر 6 �أ�سدية، حرة. �ملاأنث ثنائي 

�لكر�بل، �ملبي�س علوي، وحيد �حلجرية، عديد �لبوي�سات. �لثمرة 

عليبة �أبعادها 3-6×4-7 مم، مقو�سة بدرجات متفاوتة، متدلية 

)يبقى حاملها منت�سبٌا(، م�سغوطة، خطية – �إهليلجية. �لبذور 

من  يزهر  خمملية.   – بثريية  لحقا  ت�سبح  �لبد�ية،  يف  مل�ساء 

مار�س/ �آذ�ر – مايو/ �أيار.

املوطن: �لأودية يف �ل�سحارى.

�سبه �جلزيرة  ينت�سر يف  تور�ين.  �إير�ين-  التوزيع اجلغرايف: 

�لعربية و�سورية و�لعر�ق و�إير�ن، وبع�س مناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Brassicaceae       ( Cleomaceae اأو Capparidaceae يو�شع اأي�شا يف)

Cleome glaucescens D.C.
العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: مقيبل �ل�سم�س
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ع�سب معمر، متخ�سب �لقاعدة، متفرع من �لأ�سفل، يك�سو كل �أجز�ئه بدرجات متفاوتة �أوبار غدية ول�سيما يف �جلزء �لعلوي، ي�سل 

طوله حتى 50 �سم، �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، معالقية، بي�سوية – �إهليلجية، تامة �حلافة، تتو�سع �ل�سفلية منها على �سطح �لرتبة 

�سكل وريدة، ثالثية �لأع�ساب، حلمية �لقو�م، يبلغ طول ن�سلها 10 – 14 مم وعر�سه 7 – 20 مم، ويبلغ طول �ملعالق 1-4 �سم ويكون 

�أطول يف �لأور�ق �ل�سفلية.�لنورة عنقودية، ت�سم 20-30 زهرة قنابية ول�سيما �ل�سفلى منها، تتطاول مع تكون �لثمار ليبلغ طولها 30 

�سم. �لأزهار خنثوية، قطرها 6 – 7مم، م�سفرة – بنية. �ل�سمر�خ 10-15 مم، 

نحيل، غدي، ياأخذ و�سعا �أفقيا يف �لثمرة. �ل�سبالت 4، حرة، مثلثية، يك�سوها 

بكثافة حليمات �أو غدد، طولها 1-1.5 مم وعر�سها نحو 0.7 مم. �لبتالت 4، 

حرة، مت�ساوية، �أبعادها 5-7×2-3 مم، ذ�ت ظفر ق�سري� جدً�، ن�سلها بي�سوي 

 6 �ملذكر  �للون،  قامتة  �لعروق  من  �سبكة  يحمل  �لقمة،  كليل  كروي،  �سبه  �إىل 

�أ�سدية، حرة، طولها م�ساو لطول �لبتالت. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل؛ �ملبي�س علوي، 

�لثمرة  �لبوي�سات.  عديد  حجرتني،  �إىل  كاذب  حاجز  يف�سله  �حلجرية  وحيد 

 8-3×45-20 �أبعادها  متدلية، غدية،  – خطية، م�سغوطة،  م�ستطيلة  عليبة، 

مم، تنتهي قمتها فجاأة بقلم متباين �لطول، يحمل �مل�سر�عان �سبكة من �لعروق. 

�لبذور عديدة، تتو�سع يف �سفني، قطرها نحو 2 مم، يك�سوها �أوبار كثيفة ي�سهل 

نزعها �أو ت�سقط تلقائيا.

املوطن: �لأودية �ملحجرة و�ل�سخرية وعلى جو�نب �لطرقات.

التوزيع اجلغرايف: �ململكة �لعربية �ل�سعودية وباك�ستان وجنوب �سرقي �إير�ن، 

وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Brassicaceae     ( Cleomaceae اأو Capparidaceae يو�شع اأي�شا يف)  
Cleome rupicola Vicary

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: مقيبل �ل�سم�س، خمي�سة
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متخ�سبة  جرد�ء،  �سم،   60 حتى  ي�سل  طولها  �لتفرع،  كثرية  �سغرية،  جنبة 

لطئة،  �سبه  �لأور�ق  �لأور�ق.  عدمية  تبدو  �أ�سطو�نية،  نحيلة،  �لأفرع  �لقاعدة. 

�إهليلجية – م�ستطيلة، طولها 3 – 15 مم وعر�سها 2-3 مم، �سبه حلمية �لقو�م، 

جرد�ء )لالأور�ق �ل�سفلية حجم �أكرب قلياًل(.

طوله  خيطي،  نحيل  �ل�سمر�خ  عنقودية؛  نور�ت  يف  جتتمع  جد�  �سغرية  �لأزهار 

2-3 مم. �ل�سبالت 4، حرة، طولها 1.5-2 مم وعز�سها نحو 0.7 مم، بي�سوية، 

حادة �أوموؤنفة �لقمة. �لبتالت 4، حرة، طولها 3-4 مم وعر�سها 1.5- 2 مم، 

بي�سوية- �إهليلجية، م�سفرة �للون، �لأ�سدية 6، مت�ساوية يف �لطول، طولها م�ساو 

تقريبا لطول �لبتالت. �حلامل �ملاأنثي غائب؛ �ملبي�س له 4 �أجنحة.

م�سغوطة،  �سبه  بي�سوية،  مم،   6-2 وعر�سها  مم   6-3 طولها  �أكينة،  �لثمرة 

جمنحة ب�سكل طفيف، غري متفتحة، ت�سم بذرة و�حدة، ق�سرية �إىل حد ما. يزهر 

يف �لربيع.

املوطن: �ل�سحارى �لرملية و�ملحجرة.

�ل�سومال،  �ل�سود�ن،  م�سر،  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  اجلغرايف:  التوزيع 

باك�ستان، �إير�ن، ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Brassicaceae     ( Cleomaceae اأو Capparidaceae يو�شع اأي�شا يف)
Dipterygim glaucum Decne.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سفرية، علقى، علقا، علكة، �سفري
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ع�سب ثنائي �حلول �أو معمر، يك�سوه �أوبار قا�سية ويكون �أحيانًا �سبه �أجرد، طوله 

�لأور�ق ب�سيطة، معظمها  �لقاعدة ومتفرعة.  �ل�سوق متخ�سبة  20-  70 �سم. 

قاعدية، �أبعادها  3-14 �سم، بي�سوية مقلوبة �أو م�ستطيلة، ت�ستدق تدريجيًا �إىل 

معالق، م�سننة �أو  مف�س�سة و�أحيانًا تامة �حلافة؛ �أما �لأور�ق �ل�ساقية فهي 

رحمية. �لنورة عنقودية مرت�خية، ت�سم من 20-70 زهرة، عدمية �لقنابات. 

�لأزهار خنثوية، �سعاعية �لتناظر، طولها نحو 1 �سم، �سفر�ء، �سمر�خها م�ساو 

لطول �لزهرة �أو �أق�سر منها. �لكاأ�س 4 �سبالت، حرة، منت�سبة – منب�سطة، 

�سفر�ء،  مم،   10-8 طولها  حرة،  بتالت،   4 �لتويج  مم.   7-4 طولها  موبرة، 

يف  �أ�سدية   6 �ملذكر  ظفرً�.  لي�سكل  تدريجيًا  ي�ستدق  مقلوب  بي�سوي  ن�سلها 

دو�رتني 2+4 وبطولني خمتلفني. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، يق�سمه 

 3-2 x  50-30 �أبعادها  �لثمرة خردلة، خطية،  �إىل حجرتني.  كاذب  حاجز 

ملتويان،  م�سطحان،  غ�سائيان،  �مل�سر�عان  رجيلية؛  لالأ�سفل،  متدلية  مم،  

يف  تتو�سع  جدً�،  �سغرية  �لبذور  �لف�س.  ثنائي  �ملي�سم  جدً�،  ق�سري  �لر�أ�س 

�سفني �سمن كل حجرية. يزهر من فرب�ير / �سباط – مايو /�أيار.

املوطن: �ل�سهوب و�ل�سحارى.

ويف  �إفريقيا  �سمايل  يف  ينت�سر  عربي.   – �سحر�وي  اجلغرايف:  التوزيع 

�ل�سومال وجنوب غربي �آ�سيا، ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Brassicaceae (Cabbage or Mustard Family)
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة  يف �شلطنة ُعمان : خو�سيان، خو�سان، حره، حاره، خ�سني، حويرة
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جنبة  �سغرية، يك�سوها �أوبار ق�سرية رمادية و�أوبار متفرعة، قد ت�سبح �سائكة عند �جلفاف، طولها 25-  60 �سم. �ل�سوق عديدة، 

2-3 مم. �لنورة  5- 6 �سم  �أبعادها  –�ساعدة وغزيرة �لتفرع. �لأور�ق ب�سيطة، �سبه لطئة، تامة، خطية، كليلة،  �أفرعها منت�سبة 

�إىل  منب�سطة  �لأزهار  �لإثمار.  عند  تتطاول  �أق�سر،  �أو  �لكاأ�س  ت�ساوي يف طولها طول  �لأزهار  �سماريخ  �لأزهار.  متباعدة  عنقودية 

منت�سبة. �لكاأ�س موؤلفة من 4 �سبالت �سبه مت�ساوية عند �لقاعدة، �أوبارها منطبقة، طولها 9-13 مم. �لبتالت 4، �أرجو�نية - بنف�سجية 

�ملذكر  �لكاأ�س.  من  �أطول  �حلافة،  متموجة  �ساحبة،  زرقاء  �أو  ز�هية 

6 �أ�سدية 2+4. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي. �لثمرة خريدلة 

متفتحة، م�ستطيلة �أو بي�سوية، كليلة، �لقلم م�ستدمي ومميز، �حلاجز 

 ..7-0.5×2.5-1 �أبعادها  مميزً�،  متو�سطًا  �سلعًا  يحمل  �لكاذب 

�سم. �لبذور عديدة 4-12 بذرة، تتو�سع يف �سفني �سمن كل حجرية، 

ذ�ت جناح عري�س. يزهر من �أبريل /ني�سان – مايو /�أيار. 

املوطن: �ل�سحارى �حلارة. 

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سود�ين، ميتد �إىل �ملناطق �ل�سحر�وية 

– �لعربية �ملجاورة. ينت�سر يف �سمايل �إفريقيا، �سرق �ملتو�سط، �سبه 
بع�س  يف  �نت�ساره  ويالحظ  �أفغان�ستان،  باك�ستان،  �لعربية،  �جلزيرة 

مناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Brassicaceae
Farsetia aegyptia Turra

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  م�سري، جربة، لبنة، �لبانة
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�أفرعها  �أو جنبات، غري م�سوكة،  �أ�سجار 

�لفتية  �لأفرع  �لتفرع.  ثنائية  �أو  �ساعدة 

تت�سقق  رمادية،  �لق�سرة  زغبة.  مل�ساء، 

 1 نحو  طولها  ب�سيطة،  �لأور�ق  طولنيُا. 

مقلوبة،  بي�سوية  �لقو�م،  حلمية  �سم، 

مثلومة  �حلافة،  تامة  �لقاعدة،  وتدية 

�لقمة غالبا، زغبة، �ملعالق ق�سري، غري 

متف�سل.

حممولة  كثرية،  �أو  �لعدد  قليلة  �لأزهار 

على  توجد  وموبرة،  طويلة  �سماريخ  على 

مم،   10-8 �لكاأ�س  �لقدمية.  �لأفرع 

�لقمة،  كليلة  م�ستطيلة،   ،4 �ل�سبالت 

على  �أنبوب  يف  تلتحم  لالأ�سفل،  تنحني 

30 �سد�ة(،  �سكل قربة. �لتويج غائب. �لإكليل ذو حافة مهدبة )وهو ناجت عن تطاول كر�سي �لزهره(. �ملذكر كثري �لأ�سدية )نحو 

ملتحم مع �حلامل �ملاأنثي، �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س �أ�سطو�ين، �أجرد، ل يتو�سع على كر�سي �لزهرة مبا�سرة بل يحمله �سويقه 

ندعوها �حلامل �ملاأثني. �لثمرة عنبة، قطرها نحو 1 �سم، ت�سم �لعديد من �لبذور، يزهر يف �سهر �أبريل/ ني�سان.

Brassicacese 
Maerua crassifolia Foresk.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سرح، �ل�سرح، �سري�سحريت

املوطن: �لأودية و�لو�حات.

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين، ينت�سر يف �سمال �سرقي �إفريقيا و�إفريقيا �ملد�رية وفل�سطني و�إير�ن وباك�ستان و�سبه �جلزيرة �لعربية، 

ويف مناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

�لك�سور  ولعالج  �لأور�ق،  نقع  �لبطن وذلك من خالل  و�لأمل  �لإم�ساك  ��ستخد�مات منها عالج  له عدة  ال�شتعمالت الأخرى: 

ولتخفيف �لآلم وذلك من خالل خلط معجون �لأور�ق مع �أور�ق نبات �حلناء.
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�أو  �لرتبة  �ل�سوق م�ستلقية على  �ل�سكل.  بي�ساء جنمية  �أوبار  يك�سوه  ع�سب معمر، 

�ساعدة، طولها  20-30 �سم. �لأور�ق ب�سيطة، جميعها �ساقية، طولها 5-25 مم، 

�ملعالق طويل بدرجات متفاوتة، بي�سوية �أو �إهليلجية، حادة �لقمة، تامة  �إىل �سبه 

تامة �حلافة.

�لأزهار خمثوية، �إبطية �أو �نتهائية، وردية باهتة. �ل�سبالت 4، طولها نحو 3 مم، 

م�ستطيلة، موبرة. �لبتالت 4، طولها نحو 4 مم، بالكاد تكون بارزة، غري مثلومة، 

م�ستطيلة – رحمية، تامة. �لثمرة خردلة، ذ�ت �سمر�خ ثخني، طولها 8-12 مم، 

نحيلة، م�سغوطة �إىل حٍد ما، تكون يف �لبد�ية م�ستقيمة ثم ت�سبح مقو�سة ب�سدة، 

ت�ستدق تدريجيًا باجتاه �لقمة، يك�سوها �أوبار جنمية، �مل�سر�عان ملتويان، �لقلم 

طويل، �سويف �لوبر، ف�سا �ملي�سم ثخينان. تتو�سع �لبذور يف �سف و�حد. يزهر من 

نوفمرب/ت�سرين �لثاين – مايو /�أيار

املوطن: �ل�سحارى �حلارة، يف �لأماكن �ل�سخرية و�لرملية و�لوديان �ل�سحر�وية.

و�سبه  فل�سطني  يف  ينت�سر  �ل�سود�نية.  �سرقي  �ملنطقة  اجلغرايف:  التوزيع 

�جلزيرة �لعربية و�سيناء، ويالحظ �نت�ساره يف بع�س مناطق �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

Brassicaceae (Cabbage or Mustard Family)
Morettia parviflora Boiss.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ �شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عفر�، ثغر، علقى بي�سا، خبيزة
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70-100 �سم، �أخ�سر رمادي �للون. �ل�سوق �ساعدة �إىل منت�سبة، متفرعة. �لأور�ق  ع�سب حويل �أو معمر ذو حياة ق�سرية، طوله 

�لأور�ق  معالقية؛  – م�ستطيلة،  بي�سوية   �ل�سفلية  �لأور�ق  �سم؛   5-2×8-3 �أبعادها  ما،  حد   �إىل  �لقو�م  وحلمية  ثخينة  ب�سيطة، 

�لعلوية م�ستطيلة، لطئة، معانقة لل�ساق. �لنورة عنقودية، غري 

مم.   20 نحو  قطرها  �لأزهار  زهرة.   20-12 ت�سم  مرت��سة، 

يتاألف �لكاأ�س من �سبلتني، لتتو�سع يف �مل�ستوى ذ�ته. و�لتويج 

�أ�سدية   6 �ملذكر  مم.   15-12 طولها  �أرجو�نية،  بتالت   4 من 

�إىل  يق�سم  �لكر�بل،  ثنائي  علوي،  �ملبي�س   .4+2 دو�رتني  يف 

حجرتني بو�ساطة حاجز كاذب. �لثمرة خريدلة، غري متفتحة، 

�سبه  �لعلوي  �جلزء  جز�أين،  من  تتاألف  مم،   15-10 طولها 

كروي، ينتهي بر�أ�س خمروطي. يزهر من مار�س /�آذ�ر – مايو 

/�أيار.

�أ�سجار  املوطن: �سفوح �لتالل و�جلبال و�لأودية �ملحجرة مع 

 Euphorbia larica و  Acacia tortilis
باك�ستان،   غربي  جنوب  �إير�ن،  جنوبي  اجلغرايف:  التوزيع 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ُعمان. 

الأهمية الرعوية:غري رعوي.

Brassicaceae (Cabbage or Mustard Family)
Physorhynchus chamaerapistrum (Boiss.) Boiss.

العائلة: امللفوفية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �خلفيج، خفج
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�سجرة معمرة، ي�سل �إرتفاعها �إىل 5 �أمتار، جذعها منفرد و�أحيانا ين�ساأ من �لقاعدة �لكثري من �جلذوع، و�أور�قها متعاقبة ومعقدة، 

�ملتقابلة،  �سبه  �لورقيات  �أطر�ف  عند  وتوجد  بي�سي   - م�ستطيل  وذ�ت  فردى،  ري�سها  و�سكل  جمتمعة،  �لأفرع  �أطر�ف  عند  وتوجد 

لطئه، على �سكل 6- 8 �أزو�ج، �ملزدوجة �نحناء�ت وتزيد يف �حلجم باإجتاه �لأطر�ف، �أكرب وريقة �نتهائية مدورة عند �لطرف يبلغ 

8-20 مم، وحافة مفر�سة  15-40 مم، عر�سها  طولها 

ومتموجة وذ�ت قاعدة مقطوطة، �ل�سطح �لعلوي للورقة 

عنقودية  �لأزهار  �سكل  مكثف،  �ل�سفلي  و�ل�سطح  متفرق 

ذ�ت  �لطرفية  �لأفرع  عند  ومتجمعة  متباعدة،  �أبطية، 

�سم،   10-9 بني  يرت�وح  �لنعاقيد  طول  �لأبي�س،  �للون 

من  �لكاأ�س  يتاألف  مم.   4-2 من  �لزنيد�ت  طول  ويبلغ 

يتغري  �أبي�س  لونها   5 �لتويجات  و��سحة،  غري  �أ�سنان   5

�سكلها من �لأبي�س �لعري�س �إىل �لأبي�س �ملثلثي، يرت�وح 

-2.75 من  عر�سها  ويرتو�ح  مم   4  -  3.5 من  طولها 

�للحيم،  �لقر�س  خارج  د�خل   10 �أ�سدية  وتوجد  مم،   3

ويتاألف �ملبي�س من 3- 4 خاليا. �سكل �لثمار عبارة عن 

3-5 م�ساريع ذ�ت  كب�سولة بي�ساوية مقلوبة؛ تتكون من 

مم   12-8 من  ميتد  �حلاد  طرفها  وطول  �أحادية،  بذرة 

و�لقطر 6-7 مم، وذو مقطع يتكون من 3-5 زو�يا، ولونها 

�أخ�سر مييل �إىل �لأحمر�ر �أو �لبني عند مرحلة �لن�سج، تزهر من مار�س/�آذ�ر- مايو/�أيار. 

Burseraceae (Frankincense and Myrth Family)
Boswellia Sacra Flueck                                                                    

العائلة: البخوريات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �للبان، مغرة، مغر، مغريوت ، �ل�سمغ �لر�تينجي
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املوطن: �ملناطق �جلبلية �لقاحلة و�سبه �لرطبة من جبال ظفار وعلى �رتفاع 1000 مرت فما فوق.

ُعمان )حمافظة  �لعرب، ويف جنوب  �إىل جنوب  لأفريقيا  �ل�سرقي  �ل�سمال  �ل�ستو�ئية من  �ملناطق  يوجد يف  التوزيع اجلغرايف: 

ظفار(.

الأهمية الرعوية: تعتمد �حليو�نات ب�سكل جيد 

على �أور�ق هذه �ل�سجرة �أثناء رعيها.

ذو  �للبان  �سجرة  ُتعد  الأخرى:  ال�شتخدامات 

�ل�سمغ  منها  ي�ستخرج  و�سياحية،  �إقت�سادية  �أهمية 

�لذي ي�ستعمل يف �سناعة �لبخور ذو �لر�ئحة �لطيبة، 

�لطعام  لطهي  كوقود  �خل�سب  �إ�ستخد�م  يتم  كذلك 

و�لإنارة، وحلاءها كدو�ء ويف بغ �ملالب�س، و�أزهارها 

�لن�سج.  عند  لالأكل  وثمرتها  �لع�سل،  لنحل  كرحيق 

كما ي�ستعمل يف �سناعة �لعطور، وم�ساحيق �لتجميل، 

�لعديد  لعالج  �لطب  جمال  ويف  �لزيوت،  و�سناعة 

و�لأ�سنان،  �للثة  �لعيون،  �لتهاب  مثل  �لأمر��س  من 

�لك�سور،  و�لتئام  و�ل�سدر،  �لبطن  للآم  وم�سكن 

كما  �لهو�ئية.  �ل�سعب  �لتهاب  �ل�سموم،  وم�ساد 

ومنبه  للقلب،  مقوي  وهي  تقليدية  �إ�ستعمالت  له 

للذهن، ويف حالت �خلمول، و�أور�م �لطحال، ولآلم 

�أو  �لت�سميع  للغاز�ت باملعدة، وعند  �ملفا�سل، وطارد 

خالل  من  وذلك  �لأولد  عند  �لكرمي  �لقر�ن  قر�ءة 

�سرب �لأولد كوب ماء يحتوى على حبة �أو حبتني من 

�للبان، وم�سكن نزيف �لدم، ومطهر لتنظيف �جلروح 

و�لتقيحات و�لأور�م �ل�سرطانية، ويف عالج �حلالت 

�لن�سيان  وكرثة  �لنف�سية  و�لأ�سطر�بات  �له�ستريية 

هذه  وق�سور  و�أور�ق  �أخرى،  مكونات  مع  خلطه  بعد 

�ل�سجرة ت�ستخدم يف دباغة �جللود للتحول �إىل �للون 

�لبني، ويف تنظيف �لأ�سنان بعد طحن فحم �لنبات 

ذ�ت �للون �لأ�سود. بالأ�سافة �إىل �إ�ستخد�مه يف �إز�لة 

�ل�سعر، ويف تنظيف �لب�سرة و�إز�لة �لنتان �لطفيلي، 

وغ�سل �ل�سعر للق�ساء على �لقمل و�حل�سر�ت و�إز�لة 

وللق�ساء  �جللدى،  و�لطفح  �ل�سباب،  وحب  �لق�سرة 

ي�ستعمل  كما  �ل�سيطانية،  و�لو�ساو�س  �لأمر��س  على 

ق�سرة  خالل  من  وذلك  �ل�سمك  لإ�سطياد  كطعم 

�سجرة �للبان وو�سعها يف �ملاء، وللعناية بالب�سرة باإ�ستخد�م م�سحوق �للبان )بودرة معطرة( ويخلط مع �لأمالح �لن�سادرية. عالوة 

على ذلك، يتم �إ�ستخد�م �للبان �لذكر ل�سفاء من �لك�سور و�لتحام �لعظام نظرً� لقدرته �لفعالة جدً�.   
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رة جرد�ء، طولها 20 – 60 �سم، منت�سبة �أو �ساِعدة، �سوقها متعددة؛ �أفرعها حلميَّة، ذ�ت مقطع مربَّع، متطاولة. �لأور�ق  ّجَنبة معمِّ

تها منفرجة  ة، �أ�سطو�نيَّة، قمَّ ع، متحدة �لقاعدة، حلميَّ ة �لتفرُّ �أبعادها 0.2-0.6 × 0.5 -1.5�سم، �سميكة، متقابلة مبعرثة �أو ثنائيَّ

ة، �لباقات �ل�سفليَّة متباعدة، �أما  وتنتهي ب�سعرية قا�سية مت�ساقطة. �لأزهار عددها 3-7 يف باقات �إبطيَّة ل�سيما يف �آباط �لأفرع �لعلويَّ

ة، حو�فها م�سر�سرة. �ملبي�س تك�سوه زو�ئد حليميَّة. تلتحم  رة، مبتورة �لقمَّ �لعلويَّة فمتقاربة. حتتوي �لزهرة على �أ�سدية عقيمة، مدوَّ

�أجز�ء �لكم لت�سكل »ُقريبة« منت�سبة، �لكم �لثمري قطره 4-6 ملم، خما�سي �لأجنحة، طول �جلناح �لو�حد 3-5 ملم، �لأجنحة غري 

ة. تزهر يف �ل�سيف من �أغ�سط�س /�آب �إىل  ة �لتّو�سع حلزونيَّة ملتفَّ ة �إىل كلوّية �ل�سكل �أحيانًا. �لبذور عموديَّ مت�ساوية، غ�سائيَّة، د�ئريَّ

نوفمرب/ت�سرين �لثاين، ويثمر يف �أو�ئل �خلريف.

املوطن: �ملو�قع �لرملية و�ملحجرة و�أ�سفل �لتالل.

التوزيع اجلغرايف: جنوب غربي �آ�سيا، م�سر ، �سبه �جلزيرة �لعربية،  وُعمان.

�أهميته �لرعوية  �أن ترعاه �لأغنام و�ملاعز بكميات قليلة. وتزد�د  الأهمية الرعوية: يرعى هذ� �لنوع من قبل �جلمال، وميكن 

خالل �أو�خر �ل�سيف و�خلريف حينما تقل �مل�سادر �لرعوية �لأخرى يف �ملرعى. 

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Anabasis setifera Moq.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سعر، �سعر�ن،  َحم�س ، َقلى ، �لطحماء ، �لأ�سنان  حامل �ل�سويكة، عجرم، جيلو
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جنبة معمرة متخ�سب �لقاعدة، ي�سل طوله �إىل 1.5م ، 

�ل�ساق منت�سبة رمادي، ويغطيه دقيق �أبي�س �للون ناجت 

عن طرح �لنبات للملح. �ل�سوق �ساعدة. �لأور�ق ب�سيطة، 

�أو �سهمية �لقاعدة،  متناوبة، مثلثية، وتدية �أو مقطوطة 

مم،   3-2×30-8 �أبعادها  �لقمة،  موؤنفة  �إىل  حادة 

�لأور�ق �ل�سفلية ق�سرية �ملعالق و�لأور�ق �لعلوية لطئة. 

ت�سكل  جمموعات  يف  جتتمع  �جلن�س،  وحيدة  �لأزهار 

�لتو�سع.  و�نتهائية  �إبطية  �سنبلية،  �سبه  نور�ت  بدورها 

�أخرى  و  ذكرية  �أزهار  من  تتاألف  �لنتهائية  �لنور�ت  

�أنثوية، و�لنور�ت �لإبطية ت�سم �أزهارً� �أنثوية فقط، وهي 

تتو�سع ب�سكل 

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Atriplex farinosa Forssk. 

العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عفار، عفر
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�أو يف جمموعات. �لكم يف �لأزهار �لأنثوية غائب، ولكن �لزهرة حتاط بقنابتني تلتحمان بقو�عدهما، ي�سكالن م�سر�عني  �إفر�دي 

يحطيا بالثمرة ، �أما يف �لأزهار �لذكرية فالكم غ�سائي. �ملذكر 5 �أ�سدية حرة. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، وحيد �حلجرية، 

يعلوه قلمني ينتهيان مبي�سمني. �لثمرة قربية )�أكينة( مت�سمنة يف �مل�سر�عني �للذ�ن يلتحمان ب�سكل غري كامل �إذ يبقى �جلزء �لعلوي 

�أو  �أ�سنان   5-3 تكون مفردة  �لتي  �لأنثوية  �لأزهار  �لثمري غ�سائي، حر، مل�سر�ع  �ملحيط  3-7×2-6 مم،  �أبعادها  تبلغ   لهما حر، 

�أما م�سر�ع �لأزهار �لأنثوية �لتي جتتمع يف �سنابل فهو مثلثي �ل�سكل،  ف�سو�س، و�سطحه ل يحمل غالبًا درنات، وله �سكل جر�سي. 

وميلك درنات و��سحة، يظهر على كل ف�س جانبي 2-4 �أ�سنان، �أّما �لف�س �لأنتهائي فهو �أطول من �لف�سو�س �جلانبية. �لبذور 2 مم، 

بنية د�كنة، عمودية، �جلنني مدور. يزهر من– �أكتوبر /ت�سرين �لأول �إىل فرب�ير/ �سباط.

املوطن: �سو�طئ ُعمان �لرملية وحو�ف �لبحر وعلى م�ستوى �سطح �لبحر.

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سحر�وي – عربي. ينت�سر يف �سمال �سرقي �أفريقيا �ملد�رية، م�سر، �لأردن، و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

و�ليمن، و�سوقطرة، ويف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.
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�لنبات  �للون ناجت عن طرح  �أبي�س  30-100 �سم، يك�سوه زغب ق�سري رمادي، ويغطيه دقيق  �لقاعدة، طوله  ع�سب معمر متخ�سب 

�أبعادها  �لقمة،  موؤنفة  �إىل  حادة  �لقاعدة،  �سهمية  �أو  مقطوطة  �أو  وتدية  مثلثية،  متناوبة،  ب�سيطة،  �لأور�ق  �ساعدة.  �ل�سوق  للملح. 

8-30×2-3 مم، �لأور�ق  �ل�سفلي ق�سرية �ملعالق و�لأور�ق �لعلوية لطئة. �لأزهار وحيدة �جلن�س، جتتمع يف جمموعات ت�سكل بدورها 

نور�ت �سبه �سنبلية، �إبطية و�نتهائية �لتو�سع. �لنور�ت �لأنتهائية تتاألف من �أزهار ذكرية و�أخرى �أنثوية، و�لنور�ت �لإبطية ت�سم �أزهارً� 

تلتحمان  �لأنثوية غائب، ولكن �لزهرة حتاط بقنابتني  �لأزهار  �لكم يف  �أو يف جمموعات.  �إفر�دي  �أنثوية فقط، وهي تتو�سع ب�سكل 

بقو�عدهما، ي�سكالن م�سر�عني يحطيا بالثمرة ،�أما يف �لأزهار �لذكرية فالكم غ�سائى. �ملذكر 5 �أ�سدية حرة. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، 

�ملبي�س علوي، وحيد �حلجرية، يعلوه قلمني ينتهيان مبي�سمني. �لثمرة قربية )�أكينة( مت�سمنة يف �مل�سر�عني  �للذ�ن يلتحمان ب�سكل 

غري كامل �إذ يبقى �جلزء �لعلوي لهما حر، تبلغ �أبعادها 3- 7×2-6 مم، �ملحيط �لثمري غ�سائي، حر، مل�سر�ع �لأزهار �لأنثوية �لتي 

�أو ف�سو�س، و�سطحه ل يحمل غالبًا درنات، وله �سكل جر�سي. �أما م�سر�ع �لأزهار �لأنثوية �لتي جتتمع  �أ�سنان    5-3 تكون مفردة 

�أطول من  �لأنتهائي فهو  �أّما �لف�س  �أ�سنان،   4-2 �ل�سكل، وميلك درنات و��سحة، يظهر على كل ف�س جانبي  يف �سنابل فهو مثلثي 

�لف�سو�س �جلانبية. �لبذور 2 مم، بنية د�كنة، عمودية، �جلنني مدور. يزهر من مار�س /�آذ�ر– �أكتوبر /ت�سرين �لأول.

املوطن: �ل�سحر�ء.

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سحر�وي – عربي. ينت�سر يف فل�سطني، �سورية، �سبه �جلزيرة �لعربية؛ وينت�س يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي ممتاز.

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Atriplex leucoclada Boiss.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: رغل، �سجرة �لبيا�س
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ع�سب حويل، �أخ�سر يغطيه ب�سكل مبعرث بقع كالطحني، طوله 25-70 �سم. �ل�سوق �ساعدة �إىل منت�سبة، متفرعة، ثخينة �لقاعدة، 

 – م�سننة  �لقمة،  موؤنفة  �لقاعدة،  وتدية  – م�ستطيلة،  معينية  �إىل  – بي�سوية  معينية  معالقية،  �لأور�ق  متفاوتة.  بدرجات  ز�وّية 

طحيني  غبار  يك�سوها  �أحيانًا  �أو  جرد�ء  منتظم،  غري  ب�سكل  من�سارية 

ول�سيما على �لوجه �ل�سفلي. �لنور�ت �إبطية �أو �نتهائية �لتو�سع، ثنائية 

�لكم  خنثوية.  �لأزهار  متباعدة.  �أو  كثيفة  عناقيد  يف  جتتمع  �لتفرع، 

�أ�سدية.   5 �لثمرة. �ملذكر  5 تبالت، خ�سر�ء، حتتوي  ب�سيط موؤلف من 

�ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، يعلوه قلم ينتهي مبي�سمني. �لثمرة 

قربية، كروية – م�سغوطة، غالفها �لثمري غ�سائي، ي�سعب ف�سله عن 

�سطحها  مم،   1.5-1 قطرها  �سود�ء،  �ل�سكل،  عد�سية  �لبذور  �لبذرة. 

يحمل نقرً� دقيقة، وحافتها ذ�ت جناح �سيق. يزهر من فرب�ير / �سباط 

/�يلول. –�سبتمرب 
املوطن: حو�ف �لطرقات، و�لأماكن �ملهجورة.

التوزيع اجلغرايف: عاملي �لنت�سار.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من هذ� �لنبات يف عالج �لبو��سري، 

وت�ستخدم �أور�قة �لفتية يف �لتغذية �لب�سرية.

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Chenopodium murale L.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: زوبه، �لهوربه، �لزربيح، خبيثة،  هر�س، ل�سان �لطري
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�ل�سوق  �سم.   50 حتى  �رتفاعه  ي�سل  معمر،  �أو  حويل  ع�سب 

ب�سيطة،  �لأور�ق  �سلبة.  �لقاعدة،  من  متفرعة  منت�سبة، 

مقو�سة،  �أو  م�ستقيمة  خمرزية،   – خطية  �إىل  �إبرية  متناوبة، 

قاعدتها معانقة لل�ساق، قمتها م�سوكة، �أبعادها 8-10×1 مم، 

خنثوية،  �لأزهار  طويلة.  بي�ساء  �أوبار  �لأور�ق  �آباط  يف  جند 

من  بباقة  حتاط   روؤي�سات  يف  �أزهار   8-1 كل  جتتمع  �سغرية، 

طول  يبلغ  م�سوكة،  وقنيبتان،  قنابة  ويدعمها  �لبي�ساء،  �لأوبار 

كل منها 6-8 مم. �لكم ب�سيط، موؤلف من 5 قطع قا�سية، طولها 

نحو 2 مم، تلتحم بع�سها مع بع�س يف �لثمرة. �ملذكر 5 �أ�سدية، 

مدورة،   – م�سغوطة  �لبذور  �أكينة.  �لثمرة  ملتحمة.  خيوطها 

�سفر�ء. يزهر من فرب�ير �سباط – مار�س /�آذ�ر.

�ل�ساحلية  �ل�سهول  يف  و�لطميية  �لرملية  �لرتب  املوطن: 

و�لأودية.

�إىل  باك�ستان  من  �إير�ن،  �لعر�ق،  اجلغرايف:  التوزيع 

�أفغان�ستان، �سبه �جلزيرة �لعربية، �سمال مناطق ُعمان. 

الأهمية الرعوية: ترعاه �لإبل.

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Cornulaca aucheri Moq.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ح�سلي، �حلاذ
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�حلاذ حتت �سجرية �سغرية خ�سبية معمرة �سوكية، ذ�ت لون �أخ�سر مييل �إىل �للون �ملزرق، قد ي�سل طولها �إىل �ملرت. �ل�ساق خ�سبية 

قا�سية كثرية �لتفرع من �لأ�سفل، و�ل�سيقان �لبالغة ذ�ت قلف م�سقق، �ساعدة �أو قائمة يرت�وح �رتفاعها بني 30-70�سم.

�لأور�ق �سغرية متبادلة �سلبة مثلثية ومنحنية �إىل �خلارج، ق�سرية �سيقة طولها 1�سم وعر�سها 0.1 �سم، منحنية ، خيطية، م�سلعة 

م�ستدقة تنتهي ب�سوكة �سلبة يف �إبطها �سوف، وهي �سامة لل�ساق �أو ن�سف �سامة، تبد�أ من �لقو�عد �ملت�سابكة. 

�لأزهار �سغرية، منفردة �أو مزدوجة �أو من ثالث متجمعة مبجاميع من 2-5 يف �آباط �لأور�ق وحماطة بكتلة �سوفية �أو عليها �سعري�ت 

وبرية كثيفة على �لأفرع �لعلوية، و�لقنابات و�لقنيبات ذ�ت �أطر�ف �سوكية و�لغالف �سوكي. �لزهرة ذ�ت خم�س �سبالت تنتهي �حد�ها 

بري�سة �برية. يبد�أ ظهور �لأزهار يف بد�ية �ل�سيف.

 املوطن: �لكثبان �لرملية، �لأودية �ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف: غربي �إفريقيا، �سبه �جلزيرة �لعربية، جنوب غربي �آ�سيا حتى �لباك�ستان، وبع�س مناطق ُعمان. 

الأهمية الرعوية: يعترب تو�جد �حلاذ موؤ�سر� لتدهور �ملرعى �إذ هو قليل �ل�ست�ساغة بالن�سبة للمجرت�ت �ل�سغرية. لكنه يعد من 

�لنباتات �لرعوية �جليدة لالإبل خا�سة يف ف�سل �ل�سيف. وهو مدر حلليب �لنوق.

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Cornulaca monacantha Del.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �حلاذ، �سلى، تلع، رمر�م
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�لأفرع متمف�سلة، �ساعدة،  �أفرعًا جديدة.  �ل�سفلية �ملتخ�سبة كل �سنة وب�سكل غري منتظم  �ل�سوق  تولد  30-60 �سم،  جنبة طولها 

�سلبة، ذ�ت لون فاحت �إىل عاجي، ت�سبح �سفر�ء  �سمعية عند �جلفاف. �لأور�ق تختزل �إىل حر��سف �سغرية، مثلثية �ل�سكل، تلتحم 

على �سكل قمع ق�سري غ�سائي  �حلافة، �سويف �لوبر من �لد�خل. �لنور�ت منت�سرة على �لأفرع، تتاألف من �سنابل ق�سرية متفرقة 

طولها  3-6 �سم، يوجد معظمها يف نهايات �أفرع خ�سر�ء رئي�سة �أو جانبية تت�سكل �سنويًا. �لزهرة خنثوية، يحيط بها قنابتني مقعرتني 

�سوفيتا �لوبر من �لأ�سفل. �لكم ب�سيط يتاألف من 5 �سبالت. �ملذكر 5 �أ�سدية، حرة، تتناوب  مع خم�س �سديو�ت خطية – بي�سوية 

�ل�سكل وحليمية �لقمة. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي، �لقلمان ق�سري�ن ينتهيان مبي�سمني حليميني. �لثمرة 7-8 مم مبا يف ذلك 

طول �لأجنحة. �لأجنحة بي�سوية مقلوبة - مدورة، متوجهة نحو �لأعلى، مرت�كبة ب�سكل كبري، غري مت�ساوية، متيل �إىل �للون �لبني 

�ل�ساحب. �لبذور �أفقية. يزهر من �سبتمرب /�يلول – نوفمرب /ت�سرين �لثاين

املوطن: �لأر��سي �لرملية �ل�سخور �لرملية و�لغرنيت يف �ل�سحارى �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سود�ين. ينت�سر يف م�سر، جنوب غربي �آ�سيا، �سبه �جلزيرة �لعربية، �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالإبل.

Chenopodiaceae (Goosefoot , Beetroot or Spinach Family)

Hammada salicornicum (Moq.) lijin.
العائلة: ال�شرمقيات )الرمرامية( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لرمث
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جنبة قزمة، متفرعة بكرثة من �لقاعدة، طولها 20-30 �سم، �ل�سوق عديدة، 

لمعة، بي�ساء، ثنائية �لتفرع ومتد�خلة ب�سدة، يك�سوها �أوبار ق�سرية رمادية، 

ق�سرة  لها  �لقدمية  �لأفرع  �أفقيُا،  و�سعا  وتاأخذ  منب�سطة  �حلديثة  �لأفرع 

مت�سققة، وت�سبح �سائكة. �لأور�ق ب�سيطة، متقابلة، �أبعادها 6-15×1-5 مم، 

�إهليلجية �أو رحمية �أو خطية، حافتها ملتفة نحو �لأ�سفل، يك�سوها زغب كثيف؛ 

�أور�ق �ل�ستاء ت�سقط �سريعا وهي �أكرب حجما من �أور�ق �ل�سيف،�لأذنات ميكن 

�أن ي�سل طولها حتى ثلث طول �لن�سل.

�لنورة �سبه �سنبلية، ت�سم 5-8 �أزهار متباعدة ن�سبيُا، تتو�سع يف �سف و�حد. 

غري   5 �ل�سبالت  موبر،  �لكاأ�س  �لقمة.  خمرزية  �لكاأ�س،  من  �أق�سر  �لقنابات 

مت�ساوية يف �حلجم، �ل�سبلتان �خلارجيتان �أ�سغر حجما، وخطيتان؛ �ل�سبالت 

�لد�خلية �إهليلجية �أو بي�سوية- �إهليلجية، طولها 3-4 مم وهو ي�ساوي �سعفي 

طول �ل�سبالت �خلارجية، وهي تتابع منوها يف �لثمار، تتباعد على �سكل جنمة 

بتالت، �سفر�ء   5 �لتويج  �لعلبية.  �لثمرة  �سقوط  بعد  ولت�سقط حتى   ، تالتية 

�أو مبي�سة، �أطول قلياُل من �لكاأ�س، بي�سوية – م�ستطيلة. �ملذكر عديد �لأ�سدية 10-15، وجميعها خ�سبة، �ملبي�س علوي، بي�سوي 

�ل�سكل، ثالثي �حلجري�ت، مغطى باأوبار بي�ساء طويلة، ي�سم �لعديد من �لبوي�سات.

�لثمرة عليبة، طولها م�ساو لطول �لكاأ�س �لثمري �أو �أق�سر قلياُل، بي�سوية- م�ستطيلة، زغبة، حتمل يف �أعالها �أوبارُ� قائمة، تتفتح 

حجرييُا بو�ساطة ثالثة م�ساريع. �لبذور بنية م�سطحة، ز�وّية. يزهر من مار�س/ �آذ�ر –�إبريل/ ني�سان.

املوطن: �لرتب �ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف:  �سحر�وي- عربي و�سرق �سود�ين، ينت�سر يف �سرقي �ل�سود�ن، م�سر، �لعر�ق، �إير�ن، جنوبي �ملتو�سط، يتو�جد 

يف �سمال ُعمان وم�سندم.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالإبل.

Cistaceae
Helianthemum lippii (L.) Dum.-  Cours

العائلة: الأجردية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لبيقان، رقروق، �أرجه
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�أمتار.   6 �إىل  �رتفاعها  �سجرة ملحية معمرة، متو�سطة �حلجم، ي�سل 

نامية  �أغ�سان  وذ�ت  غامق،  بني  لونها  حر�سفية،  خ�سنة،  ق�سرة  ذ�ت 

مييل لونها �إىل �لبني �ملحمر، ويحيط بها �سعور دقيقة. �أور�قها متقابلة 

�إىل  �إهليجية  �لأزرق،  �إىل  �لأخ�سر  بني  مييل  لونها  متقابلة،  دون  �أو 

بي�سية منعك�سة، تامة، طولها من 15-55 مم وعر�سها من 7-35 مم، 

�سعور  يك�سوها  �لقاعدة  تامة، مرققة  – تام، �حلافة  ذ�ت طرف حاد 

متباعده ومع �لتقدم يختفي �ل�سعر كامل، �لوريقات �ل�سغرية يك�سوها 

روؤي�س  �سكل  على  �سفر�ء،  منفردة،  �إبطيه،  متعددة،  �أزهارها،  �سعر. 

لطئة،  �لأزهار،  �سكل  �سم.   1.5 تقريبا  قطرها  ي�سل  كثيفة،  كروية، 

مكتنفة بقنابة ق�سرية ذ�ت طول ي�سل �إىل 1 �سم تقريبا. لون �لكاأ�س 

�أ�سفر م�سيق لالأ�سفل �إىل �سكل �نبوبة �سويقية طولها تقريبا 3-5 مم، 

5 ف�سو�س. ل يوجد بها تويجات. وتتكون  ولالأعلى متو�سعة يتكون من 

وبارزة  ذ�ت خيوط خيطية  �سل�سلتني  عن  عبارة  �سكلها  �أ�سدية   10 من 

وذ�ت ماآبر قلبية. يوجد بها مبي�س �سفلي ذ�ت حجرة مفردة مع بي�ستني 

متدليتني، وذ�ت حامل �ل�سمة خيطية وب�سيطة. تتجمع �لثمار يف ر�أ�س كثيف ب�سكل خمروطي لونها مييل �إىل �لبني �لباهت، حتتوى 

على �أجنحة ثنائية مع منقار خطي، يرت�وح طولها من 7 - 10 مم وعر�سها من 5 - 7 مم. ولها ثمار عديدة �لبذور. تزهر يف �لفرتة 

من يوليو/متوز حتى �أغ�سط�س/�آب.

Combretaceae
Anogeissus dhofarica A.J. Scott

العائلة: ع�شميات اأو القمربيطية اأو الإهليجية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �ل�سغوت، �ملي�سطة، �مل�سط
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املوطن: �سل�سلة جبال ظفار د�خل نطاق �لأمطار �ملو�سمية، وي�سل �رتفاعه �إىل 1200 مرت.

التوزيع اجلغرايف: �جلنوب �ل�سرقي من �ليمن، ويف جبال حمافظة ظفار.

الأهمية الرعوية: ترعاه �حليو�نات وبالأخ�س بعد مو�سم �خلريف.
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ع�سب حويل، �أجرد، ذو جذمور قوي ميكن �أن يختــرق �لرتبــة حتى عمــق 2م �أو �أكرث. �ل�ســوق ع�سبيـــة، مت�سلقـة �أو ز�حفـــة، طــولـــــها

20-200�سم، نحيلة، منت�سرة، �أو جمدولة على بع�سها. �لأور�ق متناوبة، معالقية مثلثية �إىل بي�ساوية – م�ستطيلة �ل�سكل، �سهمية 

�لنورة  �سم.   5-2 طولها  �حلافة،  تامة  �سبه  �إىل  تامة  �لقاعدة،  قلبية  �أو 

�لزهرة  يدعم  �لزهرة،  وحيدة  غالبا  وهي  �أزهار،   3-1 ت�سم  عنقودية 

 5 �أطول من �لكاأ�س، �لكاأ�س  قنابتان خطيتان �سغريتان، �سمر�خ �لزهرة 

�سبالت حرة، غري مت�ساوية، م�ستطيلة �إىل بي�سوية مقلوبة، كليلة �لقمة، 

-15 �لتويج قمعي �ل�سكل، قطره  4 مم.  جرد�ء، غ�سائية �حلافة، طولها 

�ملذكر  باهتة.  بنف�سجية  �أو  بي�ساء  بتالت ملتحمة،   5 موؤلف من  25 مم، 

ثنائي  �ملاأنث  �لتويج.  �أنبوب  على  ومتو�سعة  �لتويج  مت�سمنة يف  �أ�سدية   5

�لكر�بل، �ملبي�س علوي، �أجرد، ثنائي �حلجري�ت، يعلوه قلم ب�سيط. �لثمرة 

عليبة، ثنائية �حلجري�ت، جرد�ء، �سبه كروية، قطرها 7 مم، ت�سم 4-3 

بذور، �لبذور بنية د�كنة، درنية، يزهر يف مار�س/�آذ�ر –نوفمرب/ ت�سرين 

�لثاين.

املوطن: ير�فق �حلقول �ملزروعة

التوزيع اجلغرايف: �سبه عاملي �لنت�سار.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

و�لأفرع  �لأور�ق  خالل  من  و�لربو  �لكحة  عالج  ويف  �جلروح  عالج  هي  �لنبات  هذ�  ��ستخد�مات  ومن  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�ملزهرة، و�أي�سا معاجلة تقرحات �لفم يف �خلارج و�لد�خل من خالل ��ستعمال ع�سري �لأغ�سان �لغ�سة، كما ي�ستفاد منه يف تو�سيع 

�ل�سعب �لهو�ئية، ويف تخفيف �لآلم �ملفا�سل، وكم�ساد للفريو�سات و�مليكروبات و�جلر�ثيم، كما ل يتم تناوله لدى �لأ�سخا�س �مل�سابني 

مبر�س �لكلي. 

 Convolvulaceae (Morning – glory or Bindweed Family) 

Convolvulus arvensis L.
العائلة: املحموديات )املدادية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عليق، ملوية، مديدة، ر�سا، �سيم، �أذن �لفاأر
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�ل�سوق عديدة،  60 �سم.  �إىل  �رتفاعه  �لقاعدة، ي�سل  ع�سب معمر، متفرع من 

رمادية – خ�سر�ء، �ساعدة، �أحيانًا يكون م�ستلقيًا وله �سكل خمروط معكو�س. 

�ل�سفلية  5 مم؛ �لأور�ق  �أقل من  �لعلوية �سغرية جدً�، بي�سوية، �سيقة،  �لأور�ق 

قنابتان  �ل�سمر�خ  قاعدة  يف  يوجد  �لتو�سع،  �إبطية  مفردة،  �لأزهار  �أكرب. 

كون  مع  �أبي�س  �لتويج  �حلجم.  مت�ساوية  غري  حرة،   ،5 �ل�سبالت  �سغريتان. 

طوله  زغبة،  خطوط  و5  طيات   5 يحمل  �ل�سكل،  جر�سي  �أكرث،  د�كن  �ملركز 

نحو 2 �سم وقطره نحو 3-4 �سم. �ملذكر 5 �أ�سدية، ل تربز خارج �لتويج. �لقلم 

ب�سيط، خيطي. �لثمرة عليبة، جرد�ء، ثنائية �حلجري�ت يف �لأ�سل ولكن �إحدى 

�حلجر�ت جته�س، ت�سم 1-4 بذور، تتفتح حجرييًا بو�ساطة 4 م�سارع. يزهر 

من يناير /كانون �لثاين – مايو /�أيار.

يف  �ملحجرة  و�ملناطق  �ل�ساطئية،  �لرمال  يف  �سائع  ب�سكل  يوجد  املوطن:   

�ملنخف�سات حتى �رتفاع 100 م يف �ملناطق �جلافة.

التوزيع اجلغرايف: �إير�ن، جنوبي بلو�س�ستان )باك�ستان(، �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: ترعاه �لإبل و�ملاعز.

 Convolvulaceae (Morning – glory or Bindweed Family) 

Convolvulus cephalopodus Boiss.
العائلة: املحموديات )املدادية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لرخامى، رخامه
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جنبة معمرة، كثرية �لتفرع من �لقاعدة، لها �سكل �أجمة كثيفة ي�سل �إرتفاعها �إىل 60 �سم، �لأفرع م�سوكة، �سديدة �لتد�خل. �لأور�ق 

�ل�سفلية رمادية – خ�سر�ء، م�ستطيلة، �أقل من 2 �سم؛ �لأور�ق �لعلوية ت�سبه �ل�سفلية ولكنها �أ�سيق، �لأزهار مفردة، �إبطية �لتو�سع، 

يوجد يف قاعدة �ل�سمر�خ قنابتان �سغريتان. �ل�سبالت 5، حرة، غري 

و5  طيات   5 يحمل  �ل�سكل،  جر�سي  �أبي�س،  �لتويج  �حلجم.  مت�ساوية 

خارج  تربز  ل   ، �أ�سدية   5 �ملذكر  �سم،   3 نحو  وقطره  زغبة،  خطوط 

�لتويج، �لقلم ب�سيط، خيطي.

�حلجر�ت  �إحدى  ولكن  �لأ�سل  يف  �حلجري�ت  ثنائية  عليبة،  �لثمرة 

4 م�سارع، يزهر  بو�ساطة  تتفتح حجرييُا  بذور،   4-1 ت�سم  جته�س، 

من مار�س/ �آذ�ر – يونيو/ حزير�ن.

املوطن: �لرمال �ل�ساطئية و�ملناطق �ملحجرة.

�سمال   �إير�ن،  جنوبي  �لباك�ستان،  يف  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

ُعمان.

الأهمية الرعوية: يرعى قبل �لتخ�سب.

 Convolvulaceae (Morning – glory or Bindweed Family) 

Convolvulus virgatus Boiss.
العائلة: املحموديات )املدادية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ر�سا، هباب، حباب، عظلم
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ع�سب معمر، طوله 10-25 �سم، متفرع من �لأ�سفل، رمادي �للون، يك�سوه �أوبار منطبقة و�أخرى منب�سطة. �ل�سوق �ساعدة �أو م�ستلقية، 

و�فرة �لأور�ق، مع وجود فو�رع ق�سرية مورقة يف �آباط �لأور�ق. �لأور�ق �سغرية، تطرح �مللح، لطئة، بي�سوية- م�ستطيلة �أو رحمية، 

تامة �حلافة، حادة �لقمة، �سبه قلبية �لقاعدة. �لنورة �سبه �سنبلية، �لقنابات و�لقنيبات رحمية. �لأزهار ق�سرية �ل�سمر�خ، �لكاأ�س 

�أو  �ل�سكل، مبي�س  �لتويج جر�سي  �لتويج.  �أنبوب  �إهليلجية، يفوق طولها طول  3 مم، �سلبة،  5 �سبالت، حرة، مت�ساوية، طولها نحو 

�أ�سفر �للون، م�ستدمي، ف�سو�سه منحنية لها نف�س طول �لأنبوب، �أجرد �أو موبر. �لأ�سدية 5، بارزة، طويلة �خليوط. �ملبي�س ثنائي 

�حلجري�ت، يعلوه قلمان. �لثمرة عليبة، بي�سوية �ل�سكل، تتفتح بو�ساطة م�سر�عني، ت�سم 1-2 بذرة، �لبذور جرد�ء، ملاعة، يزهر من 

مايو/ �أيار- نوفمرب/ ت�سرين �لثاين.

املوطن: �لرتبة �للحقية، و�لرتب �ملتملحة قليال �ملغمورة يف �لربيع.

�سمايل  �إ�سبانيا،  �إيطاليا،  فرن�سا،  ينت�سر يف جنوبي  �ملد�رية.  �ملناطق  �إىل  �إ�سافة  تور�ين  و�إير�ين  متو�سطي  التوزيع اجلغرايف: 

�إفريقيا، �آ�سيا �لو�سطى، �أ�سرت�ليا، �أمريكا �ملد�رية، و�سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

 Convolvulaceae (Morning – glory or Bindweed Family) 

Cressa cretica L.
العائلة: املحموديات )املدادية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ندوة، �سويل
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�أطو�لها متباينة، تفرت�س �لأر�س،  �أخ�سر- رمادي �للون، خ�سن �مللم�س، متفرع من �لقاعدة. �ل�سوق نحيلة، م�سلعة،  ع�سب معمر، 

باهت،  �أخ�سر  �لعلوي  �لوجه  �لوجهني،  قا�سية، خ�سنة  �لأور�ق  متفرعة.  �أو  ب�سيطة  ونحيلة،  �ملحالق ق�سرية  قا�سية.  �أوبار  يك�سوها 

�ل�سفلي رمادي مك�سو بوبر قا�س، مثلثية- بي�سوية يف مظهرها �لعام، حادة  و�لوجه 

�لقمة، قلبية �لقاعدة، مق�سمة بعمق �إىل 5-7 ف�سو�س. �لف�س كليل �لقمة، جيبي- 

وحيد  و�لنبات  �جلن�س  وحيدة  �لأزهار  ف�سو�س.  �إىل  بدوره  مق�سم  �حلافة،  متموج 

�سماريخ  ذ�ت  �ملذكرة  �لأزهار  �للون.  �سفر�ء  نور�ت،  يف  جتتمع  ل  مفردة  �مل�سكن، 

ق�سرية، �لكاأ�س 5 �سبالت، �سيقة، لها طول كر�سي �لزهرة، �لتويج موؤلف من 5 بتالت 

ملتحمة على �سكل �أنبوب عري�س ينتهي بخم�سة ف�سو�س حادة �لقمة و�أ�سلية، �ملذكر 5 

�أ�سدية، ذ�ت خيوط ق�سرية. �لكم يف �لأزهار �ملوؤنثة ي�سبه كم �لأزهار �ملذكرة، �ملبي�س 

�سفلي، موبر، وي�ساهد يف �لزهرة �لأنثوية 3 �سديو�ت )�أ�سدية عقيمة(. �لثمرة حلمية، 

ثم  ت�سكلها  بد�ية  قليال يف  �سم(، موبرة  نحو10  برتقالة )قطرها  لها حجم  كروية، 

ت�سبح جرد�ء عند �لن�سج، خ�سر�ء معلمة باأ�سرطة �سفر�ء متموجة ت�سبح �سفر�ء 

عندما جتف، �لغالف �لثمري �لد�خلي �إ�سفنجي، �أبي�س، �سديد �ملر�رة، �لبذور كثرية، 

م�سغوطة، مل�ساء، لمعة، متيل للون �لبني، يزهر من مايو/ �أيار – �غ�سط�س/ �آب.

املوطن: �ل�سحارى و�لرتب �لرملية.

حتى  �آ�سيا،  غربي  �أثيوبيا،  كينيا،  �ل�سود�ن،  �إفريقيا،  �سمال  يف  ينت�سر  �أ�سا�سي،  ب�سكل  عربي  �سحر�وي-  اجلغرايف:  التوزيع 

�أفغان�ستان وباك�ستان، وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي – �سام.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم هذ� �لنبات كم�سهل قوي ويف در �لبول، وتوجد مو�د �سامة يف بذور �لنبات ي�ستخرج منها �سائل 

مقطر ي�ستخدم لطرد �حل�سر�ت �أثناء معاجلة قر�د �جلمل و�جلرب، كما ي�ستعمل خليط �ل�سائل مع �لثوم لعالج لدغة �لثعبان و�أمر��س 

�لد�سك و�ملفا�سل، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م �ل�سائل �لذي يوجد به مو�د مطهرة يف معاجلة �لأمر��س �جللدية و�لقروح، كما  ُيعد �سام 

يف حالة تناول كميات كبرية منه. كما �نه يعالج �جلذ�م و�ل�سمم وقلع �لأ�سنان ب�سهولة ويقتل �لدود يف �لأذن ويزيل ثقل �ل�سمع و�لدوى 

عند ��ستخد�مه بعد طبخه مع �لزيت. وكذلك يتم �ل�ستفادة منه يف �إز�لة حالت �لإم�ساك �ملزمنة لقوم بعملية تن�سيط حركة �لأمعاء 

و�ملعدة لت�سهيل �له�سم وتقليل �لغاز�ت ويف عالج �ل�سفر�ء و�لآم �لكبد وك�سله  و�أمر��س �لعيون وذلك من خالل �ملنقوع �ملائي لثمار 

ولب كم�سروب �سعبي. كما ي�ساعد لب �لثمرة يف ت�سخم �لطحال و�لغدد �لدرقية يف �لرقبة وفقر �لدم و�أمر��س �حللق. وي�ستفاد من 

جذور نبات �حلنظل يف �لتهاب �لثدي ويف �لرمد و�لآم �لرحم من �خلارج.

Cucurbitaceae (Pumpkin Gourd or Cucumber Family)

Citrullus colocynthis (L.) Schard.
العائلة: القرعيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: النبات: )�سورى(. الثمرة: )هديجة(، علقم، حنظل
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�أحيانا.  تغيب  متفرعة،  �ملحالق خيطية، ق�سرية، غري  �أفقية،  ثخينة،  متدلية، �جلذور  نحيلة،  �ل�سوق  �مل�سكن،  وحيد  ع�سب معمر، 

�لأور�ق �سلبة، خ�سنة �مللم�س على كال وجهي �لورقة، �سبه مدورة يف �سكلها �لعام، متموجة و�سبه تامة �حلافة، قلبية �لقاعدة، كفية 

– بي�سوية:  م�ستطيلة  ف�سو�سه  ناقو�سي،  �أو  دولبي  بتالت،   5 �لتويج  خمرزية،   ،5 �ل�سبالت  �جلن�س،  وحيدة  �لأزهار  �لتف�س�س. 

لي�سكل  �لو��سل  �خليط  يتطاول  متعرجة،  �ملاآبر  حرة،  �لأ�سدية 

لحقة، �لأزهار �ملذكرة مفردة �أو يف جمموعات. �لأزهار �لأنثوية 

مفردة، �ملبي�س �سفلي، يحمل �أ�سو�كا دقيقة، وحتمل 3 �سديو�ت. 

�سمر�خ �لثمرة غليظ، طوله 2-3 �سم، �لثمرة �إهليلجية، طولها 

�ألو�نها  طولية  خطوط   10 حتمل  و�سائكة،  زغبة  �سم،   4-3

�للب  �لن�سج،  عند  لالأ�سفر  متيل  بالتعاقب،  وبي�ساء  خ�سر�ء 

من  يزهر  مل�ساء.  �إهليلجية،  م�سغوطة،  عديدة،  �لبذور  مر، 

مار�س/ �آذ�ر- مايو/ �أيار.

املوطن: �لرتب �جلافة.

�لعربية،  �ل�سحر�وية-  �ملنطقة  �سرقي  اجلغرايف:  التوزيع 

عد�  ما  ُعمان  مناطق  وجميع  �ل�سود�نية،  �ملنطقة  �إىل  ميتد 

�ملناطق �جلبلية.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

يف  �لنبات  هذ�  من  �ل�ستفادة  يتم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

عالج �لعديد من �لأمر��س مثل �لكبد، �لآم �ملعدة، ود�ء �ل�سكر، 

و�لأمر��س �لتنا�سلية.

Cucurbitaceae (Pumpkin Gourd or Cucumber Family)

Cucumis Prophetarum L.
العائلة: القرعيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: حنيظالن، لوماة �لهر�س، حيدق،  �سري �لذئب، بطيخ
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�أفقية،  ثخينة،  �جلذور  متدلية.  نحيلة،  �ل�سوق  �ل�سكن.  وحيد  حويل،  ع�سب 

خ�سنة  �سلبة،  �لأور�ق  �أحيانا.  تغيب  متفرعة،  غري  ق�سرية،  خيطية،  �ملحالق 

�مللم�س على كال وجهي �لورقة، �سبه مدورة يف �سكلها �لعام، متموجة و�سبه تامة 

�حلافة، قلبية �لقاعدة، كفية �لتف�س�س.

�أو  دولبي  بتالت،   5 �لتويج  خمرزية،   ،5 �ل�سبالت  �جلن�س،  وحيدة  �لأزهار 

ناقو�سي، ف�سو�سه م�ستطيلة- بي�سوية، �لأ�سدية حرة، �ملاآبر متعرجة، يتطاول 

�خليط �لو��سل لي�سكل لحقة. �لأزهار �ملذكرة مفردة �أو يف جمموعات. �لأزهار 

�لأنثوية مفردة، �ملبي�س �سفلي، يحمل �أ�سو�كا دقيقة، وحتمل 3 �سديو�ت.

�سمر�خ �لثمرة غليظ، طوله 2-3 �سم، �لثمرة �إهليلجية، طولها 3-4 �سم، زغبة 

متيل  بالتعاقب،  وبي�ساء  خ�سر�ء  �ألو�نها  طولية  خطوط   10 حتمل  و�سائكة، 

مل�ساء.  �إهليلجية،  �لبذور عديدة، م�سغوطة،  �للب مر.  �لن�سج؛  لالأ�سفر عند 

يزهر من مار�س/�آذ�ر- مايو/ �أيار.

املوطن: �لرتب �جلافة.

التوزيع اجلغرايف: �سرقي �ملنطقة �ل�سحر�وية- �لعربية، ميتد �إىل �ملنطقة 

�ل�سود�نية، وُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي.

Cucurbitaceae (Pumpkin Gourd or Cucumber Family)

Cucumis sativus L.
العائلة: القرعيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: خيار، ح�سوى، ح�سى ذلهوين، خيار�سامي، خيار بلدي
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�لق�سرة  م،   20 حتى  طولها  ي�سل  هرمي،  �سكل  لها  �مل�سكن،  وحيدة  �سجرة 

�سبه  �لعلوية  �لفروع  على  �لأور�ق  حممرة،  �لفتية  �لأفرع  رمادية،  مت�سققة 

حر�سفية، متقابلة، مت�سالبة، طولها 1.5- 2 مم، بي�سوية عري�سة، منطبقة 

ب�سدة على �لأفرع. �أما �أور�ق �لأفرع �ل�سفلية فمخرزية �ل�سكل، طولها 6-8 مم، 

و�خزة.

حر��سفها  متدلية،  �أو  منت�سبة  بي�سوية،  �لتو�سع،  �نتهائية  �ملذكرة  �ملخاريط 

مرت�كبة، �ملخاريط �لأنثوية �سبه كروية، ي�سبح لونها �أ�سود مزرقًا عند �لن�سج، 

قطرها نحو 10 مم، يغطيه طحني، تلتحم �حلر��سف بع�سها مع بع�س لياأخذ 

�ملخروط �سكل عنبة. �لبذور 3-6، بنية- م�سفرة. يزهر يف �لربيع.

املوطن: �ملرتفعات �لعالية يف �ملناطق �سبه �جلافة.

لبنان،  �سورية،  تركيا،  �أفغان�ستان،  �إير�ن،  باك�ستان،  اجلغرايف:  التوزيع 

جنوب غربي �ل�سعودية، �سمال ُعمان مبرتفعات �جلبل �لأخ�سر.

الأهمية الرعوية: رعوي ل�سيما من قبل �ملاعز.

Cupressaceae (Conifer Family)
Juniperus excelsa M. Bieb.

العائلة:ال�شروية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لعلعالن،علعالن
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ع�سب معمر بو�ساطة جذمور ز�حف، ينمو يف باقات، طوله 30-40 �سم، لونه �أخ�سر 

مزرق، �جلذور مغطاة باأوبار كثيفة يعطيها مظهرً� �سوفيًا، �ل�سوق �سلبة، منت�سبة، 

�سبه �أ�سطو�نية، ُمثلمة، مورقة عند �لقاعدة. �لأور�ق توجد يف �جلزء �ل�سفلي من 

�أو  �لهو�ئية  �لفو�رع  لطول  م�ساٍو  طولها  قنيوية،  ُمزرقة،  قا�سية،  خطية،  �ل�ساق، 

�أق�سر.

 4-3 1-4 �سم، وقد تكون خيمة موؤلفة من  روؤي�س كروي، قطره  �لنورة على �سكل 

يتجاوز  �أطولها   ،3-1 مت�ساوية، عددها  �لأور�ق، غري  ت�سبه  �لنورة  قنابات  �أ�سعة؛ 

رحمية،  م�ستطيلة-  �سفني،  يف  تتو�سع  زهرة،   16-8 ت�سم  �ل�سنيبالت  �لنورة. 

منتفخة قلياُل. �لقنابع طولها 2.5- 3.5 مم. مرت�كبة، �سكلها بي�سوي �إىل بي�سوي 

�أ�سدية،   3 �ملذكر  �حلافة،  بي�ساء  مثلمة،  �للون،  ق�سية  �لقمة،  موؤنفة  م�ستطيل، 

�مليا�سم 3.

�لثمرة جويزة، �سكلها �لعام بي�سوي مقلوب، ثالثية �لأ�سالع �إىل حد ما، يتجاوز 

طولها طول �لقنابع. يزهر من فرب�ير/ �سباط حتى يونيو/ حزير�ن.

املوطن: ينمو على �لرمال �ل�ساحلية و�لكثبان �لرملية.

�ملنطقة  �إىل  ميتد  �لعربية،  �ل�سحر�وية  �سرق  �ملنطقة  اجلغرايف:  التوزيع 

�ل�سود�نية و�ملتو�سطية، وُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالإبل.

ال�شتعمالت الأخرى: يتم �إدخال هذ� �لنبات يف �سناعة �لعطور، كما ي�ستخدم يف عالج �لروماتيزم ودر �لبول من خالل ريزومات 

�لثندة �خل�سن ذ�ت �لر�ئحة �لطيبة.

Cyperaceae
Cyperus conglomeratus Rottb.

العائلة: ال�شعديات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ثنده، عندب، عنقود، ق�سب �لرمال، ّقدي، �سعد �لبحر
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ع�سب حويل، يك�سوه زغب رمادي �للون، طوله 10-60 �سم، �ل�سوق �ساعدة، 

متفرعة من �لقاعدة. �لأور�ق 2-7 �سم × 2-4 مم، ب�سيطة، متقابلة، لطئة، 

�إهليلجية، تامة �حلافة.

1�سم،  �لأزهار جميعها لها �حلجم ذ�ته، جتتمع يف روؤي�س �سغري قطره نحو 

يحمله �سمر�خ طويل رفيع و�سلب ي�سل حتى 10 �سم، �لقنابات 4-6، بي�سوية- 

�أق�سر من �لأزهار. يحيط بالأزهار قنيبات تلتحم لت�سكل كوؤي�سًا  م�ستطيلة، 

وتغطيه  مثلثية،  حفري�ت  ثماين  ي�سم  كروي،  �سبه  1.5مم(،  )نحو  �سغريً� 

�أوبار منطبقة، يعلو �لكوؤي�س �إكليل غ�سائي ق�سري يحمل 20-24 ع�سبُا، زغب 

من �خلارج، ن�سل �لكاأ�س حممول على �سويقة ق�سرية جدُ�، ويتمثل بخم�س 

�سفو�ت خ�سنة �أو �سبه ري�سية، تتجاوز �لإكليل بكثري، طولها 6-8 مم، �لتويج 

�أرجو�ين، خمروطي مقلوب، زغب من �خلارج، يتاألف من 5 بتالت ملتحمة. 

�ملذكر 4 �أ�سدية حرة، �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س �سفلي، وحيد �حلجرية، 

وحيد �لبوي�سة، �لثمرة �أكينة. يزهر يف �لربيع.

املوطن: �لرتب �لرملية.

التوزيع اجلغرايف: �سورية، لبنان، �لعر�ق، �سبه �جلزيرة �لعربية، �إير�ن، 

�أفغان�ستان، باك�ستان، �آ�سيا �لو�سطى، و�سمال مناطق ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Dipsacaceae
Lomelosia olivieri (Coult.)

العائلة: الدب�شاكية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: طربة، دولب �لهنا، دولب �لهو�ء
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�ل�سوق �سلبة، متمف�سلة،  20-100 �سم،  �مل�سكن، طولها  ثنائية  جنبة �سغرية، 

كثرية �لتفرع. �لأور�ق خمتزلة �إىل غمد ب�سيط ق�سري طوله 3-4 مم وعر�سه 

�لقنابات.�لأزهار وحيدة  1-2 مم، ويتميز بكون حافته جرد�ء ، وكذلك تكون 

�جلن�س، �لأزهار �لذكرية لطئة، جتتمع يف جمموعات كروية �ل�سكل تخرج من 

 8-6 �ملاآبر  �ل�سنوبريات.  مبخاريط  تذكر  �سغرية  �أفرع  قمة  يف  �لأور�ق  �آباط 

�إبطية،  مم،   5×7 �لأنثوية  �ملخاريط  ق�سرية.  خيوط  على  حممولة  �أو  لطئة 

حممولة، على �سويقة ق�سرية، �لقنابات ملتحمة حتى منت�سفها لت�سكل �أقد�حًا 

�سغرية ت�سبح �لد�خلية منها حلمية يف نهاية تطورها. �لبذور م�ستطيلة، كليلة 

�لقمة، عر�سها نحو 2.5 مم وطولها نحو 6 مم، تتحرر �لأبو�غ يف منت�سف �آذ�ر. 

تظهر �لثمار يف �أيار.

املوطن: �ملنحدر�ت و�ل�سقوق �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: م�سر، �سبه �جلزيرة �لعربي، �إير�ن، باك�ستان، ومناطق 

�سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Ephedraceae (Gymnosperm)
Ephedra pachyclada Boiss.

العائلة: الأفدرية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عن�سب، �آ�سار�ن
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ع�سب معمر، �أجرد، لونه �أخ�سر مزرق، ميتلك جذمورً� متخ�سبًا يتولد عنه عدد من �ل�سوق �مل�ستلقية �لنحيلة، �لب�سيطة �أو �ملتفرعة 

و�لتي يك�سوها وبكثافة �لأور�ق. �لأذنات مثلثية، غ�سائية، م�سر�سرة �حلافة، طولها 0.5-1 مم. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، معالقية طول 

�إهليلجية،  �أو  �أو �سبه تامة �حلافة، بي�سوية مقلوبة  0.5-3 مم، تامة  �ملعالق 

حادة �أو مدورة �لقمة �أبعاد �لن�سل 2-12×2-8 مم. �لأزهار وحيدة �جلن�س، 

مذكرة  زهرة  جتتمع  قد  مفردة  �ل�سمر�خ،  ق�سرية  �لتو�سع،  �إبطية  �سغرية، 

تلتحم  5 �سبالت  موؤلفة من  �لكاأ�س  و�حدة.  موؤنثان معًا يف حزمة   و زهرتان 

بقو�عدها بدرجات  متفاوتة، ف�سو�سها حادة �لقمة، �سفر�ء – خ�سر�ء، ذ�ت 

غ�سائية،  بتالت   5 ي�سم  �لتويج  مم.   1.3 نحو  طولها  بي�ساء،  غ�سائية  حافة 

�لأزهار  يف  جدً�  ق�سرية  وهي  �ل�سبالت  من  قلياًل  �أق�سر  �ل�سكل،  رحمية 

5 غدد، حرة، مقابلة  �لزهرة  �أ�سدية، حرة. يحمل كر�سي   5 �ملذكر  �لأنثوية. 

للبتالت. �ملاأنث ثالثي �لكر�بل، �ملبي�س ثالثي �حلجري�ت وي�سم بوي�ستني يف 

�لثمرة عليبة م�سغوطة قلياًل،  �أقالم تتفرع ثنائيًا.  كل حجرية، ينتهي بثالثة 

جرد�ء، ت�سم 3  حجري�ت، يف كل حجرية بذرتان. �لبذور ز�وية منقطة. يزهر 

من مار�س/ �آذ�ر – �أغ�سط�س /�آب. 

�لأماكن �ملهجورة و�لتالل �جلافة ول�سيما يف �لأر��سي �ل�سخرية.  املوطن: 

– تور�ين. ينت�سر يف �ملنطقة  �إير�ين  التوزيع اجلغرايف: متو�سطي وغرب 

�ملتو�سطية، غربي �آ�سيا، �ل�سومال، �سوقطرة، و ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Euphorbiaceae (Spurge Family)
Andrachne telephioides L.

العائلة: الفربيونيات )الفوربية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: كبانية، كما�س، �لبانة، �سرطان �لثيل، بذر �لدو ، بذر �لدود
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�أوبار  �أو  �لق�سرة(  ت�سبه  )�أوبار  رمادية  باأوبار جنمية  مغطاة  �أجز�ئه  �سم، معظم   100-40 �لقاعدة، طوله  متخ�سب  معمر،  ع�سب 

�سوفية. �ل�سوق عديدة، منت�سبة، مورقة. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، ق�سرية �ملعالق؛ �لأذنات �سغرية 2-3 مم، مت�ساقطة، م�ستطيلة 

– خطية؛ �لن�سل م�ستطيل – رحمي، قمته حادة �إىل موؤنفة، قاعدته وتدية  ق�سرية، حافته متموجة �أو م�سننة، �أع�سابه بارزة على 
مم،   6-4 �ملذكرة  �لأزهار  �مل�سكن.  وحيد  و�لنبات  �جلن�س  وحيدة  �لأزهار  �سم.   3-0.8 وعر�سها  �سم   7-2 طوله  �ل�سفلي،  �لوجه 

و�نتهائية.  �إبطية  نور�ت عنقودية  �أ�سدية، وجتتمع يف   6-4 ت�سم  �ل�سكل،  – رحمية  مقلوبة  بي�سوية  وبتالتها  �سبالتها  �سبه لطئة، 

�لأزهار  �أ�سفل  توجد  �أزهار،   4-1 ت�سم  �سيمية،  نور�ت   �ملوؤنثة جتتمع يف  �لأزهار 

 10 �لكاأ�س  �لثمرة وتنحني لالأ�سفل،  تتطاول يف  3-10 مم،  �ملذكرة، �سماريخها 

�ملبي�س كروي، ثالثي  �لأزهار �ملذكرة؛  5 بتالت كما يف  �لتويج  �سبالت، خطية؛ 

 ×  6-4 �أبعادها  عليبة،  �لثمرة  و�حدة.  بوي�سة  حجرية  كل  ت�سم  �حلجري�ت، 

6-8 مم، خمروطية- كروية، لونها �أزرق �إىل �أرجو�ين، مغطاة بكثافة بحر��سف. 

يزهر من  4-5 مم.  بني منتفخة، طولها  لونها  �لزو�يا،  بي�سوية، ثالثية  �لبذور 

مايو /�أيار –�سبتمرب /�أيلول

املوطن: �لأودية و�لرتب �لرملية. 

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين.  م�سر، فل�سطني، �سبه �جلزيرة �لعربية، �إير�ن، 

�لهند، �ل�سود�ن، �أثيوبيا، �ل�سومال، ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي. 

�لإ�سهال  عالج  يف  �مل�سرية  نبات  بذور  ي�ستعمل  الأخرى:  ال�شتعمالت 

و�لقرح  و�لبثور  �حلروق  عالج  ويف  �ل�سرج،   فتحة  يف  �لبذور  �إدخال  خالل  من 

باإ�ستخد�م �لع�سري �أو �لثمار. كما ي�ستفاد من ع�سارة ثمار �لنبات يف عالج ت�سقق 

فتحة �ل�سرج.

Euphorbiaceae (Spurge Family)
Chrozophora oblongifolia (Del.) A. Juss.

العائلة: الفربيونيات )الفوربية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �مل�سرية، تنوم، تنب، تنومة
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جنبة حلمية �لقو�م، ي�سل طولها �إىل 1 م ومتتد عر�سًا �إىل نحو 1.5 م، تبدو عدمية �لأور�ق معظم �أوقات �ل�سنة. �لأفرع �ساعدة، 

1-2 مم، بي�سوية  4-5 مم وعر�سها  – خ�سر�ء. �لأور�ق متناوبة، ت�سقط �سريعًا، طولها  �إىل مزرقة  �أو م�سفرة  جرد�ء، خ�سر�ء 

�أو �سبه جرد�ء، حممرة �للون.  �لنورة  مقلوبة، حادة �لقمة، ت�ستدق قاعدتها تدريجيًا لت�سكل معالق �لورقة، تامة �حلافة، جرد�ء 

�سيتونية، جتتمع كل ثالثة بع�سها مع بع�س، �ملركزية منها لطئة و�جلانبيتان ق�سريتا �ل�سمر�خ؛ �لقناب له �سكل �لقدح، طوله 2-1 

�جلانبية  �لف�سو�س  – خ�سر�ء،  �سفر�ء  �لنورة  4-6 مم؛ غدد  وعر�سه  مم 

�لذكرية  �لأزهار  قنابات  �لقناب؛  عدمية  �جلن�س،  وحيدة  �لأزهار  م�سننة. 

6-8 مم،  قطرها  كروية،  �سبه  عليبة،  �لثمرة  �أجرد.   �ملبي�س  �لقمة.  مهدبة 

منت�سبة، �سبه لطئة عندما تن�سج، خ�سر�ء، خم�سبة بالأحمر، حتمل خطوط 

حمر�ء طولنية �لتو�سع، تتفتح وفق 6 م�ساريع عند �لن�سج. �لبذور م�ستطيلة 

/�آذ�ر – مار�س  �سباط   / فرب�ير  من  يزهر  قلياًل.  خ�سنة  – بي�سوية، 
املوطن:�لأودية �ملحجرة و�ملنحدر�ت �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: �ليمن و �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة ُعمان

الأهمية الرعوية: ترعاه �جلمال.

يتم �ل�ستفادة من �سيقان �لبنات يف طهي و�سنع  ال�شتعمالت الأخرى: 

معاجلة  ويف  و�حليو�ن  �لإن�سان  عند  و�جلرب  �جلروح  معاجلة  ويف  �لطعام، 

�لك�سور و�لآلم �لروماتيزم و�ل�سلل باإ�ستخد�م �ل�سائل �للبني لنبات، ولتخدير 

لطرد  قليلة  بكميات  �ل�سائل  تناول  يتم  كما  �ل�سيد.  عملية  �أثناء  �لأ�سماك 

�لديد�ن وكم�سهل.

Euphorbiaceae (Spurge Family)
Euphorbia larica Boiss.

العائلة: الفربيونيات )الفوربية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ع�سبق، �لأ�سبق، موت
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جنبة خ�سر�ء �ساحبة، جرد�ء، طولها 1-4 م. �ل�سوق منت�سبة، متفرعة بكرثة يف �جلزء �لعلوي، ثخينة، جوفاء. �لأور�ق 6-25 �سم 

�أو �أكرث، ب�سيطة، متناوبة، معالقية، تر�سية �ل�سكل، ر�حية �لتف�س�س؛ �لأذنات ملتحمة؛ �لن�سل مف�س�س �إىل 7-11 ف�سًا، �لف�س 

بي�سوي– رحمي، م�سنن. �لأزهار وحيدة �جلن�س )نباتات وحيدة �مل�سكن(، جتتمع يف 

�إبطية و�نتهائية، تتو�سع �لأزهار �لذكرية يف نهايات �لأفرع و�لأنثوية  نور�ت عنقودية 

�أ�سفل منها. �لأزهار �لذكرية نحو )�سم(، �لكم ب�سيط )يغيب �لتويج(، موؤلف من 5-3 

قطع، �لأ�سدية عديدة، تلتحم خيوطها ثم تتفرع تكر�رً�. �لأزهار �لأنثوية نحو 1 �سم،  

�لكم ب�سيط �أي�سًا، موؤلف من 5 ف�سو�س، مت�ساقط؛ �ملبي�س ثالثي �حلجري�ت، كروي 

�أو بي�سوي، �لقلم ق�سري ينتهي بثالثة ميا�سم حمر�ء، كل منها ثنائي �لف�س. �لثمرة 

عليبة، ثالثية �حلجري�ت، ت�سم بذرة و�حدة يف كل حجرية، قطرها 1-3 �سم، يغطيها 

�أ�سو�ك طرية، نادرً� ما تكون مل�ساء. �لبذور نحو 1 �سم �أو �أكرث، غالفها ق�سري، مرق�سة 

غالبًا. يزهر من مار�س /�آذ�ر – نوفمرب /ت�سرين �لثاين 

املوطن: �لوديان و�أطر�ف �لطرقات و�لأماكن �ملهجورة يف �ملنطقة �ملد�رية ول�سيما 

�لأفريقية. 

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين و�سرق �أفريقي، ُعمان على �سفاف جماري �لأودية.

الأهمية الرعوية:   ل قيمة رعوية له.

جفاف  عدم  على  للحفاظ  �لعر�س  نبات  �أور�ق  ت�ستخدم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�حلناء وزيادة ثباته باليد و�لرجل ولعدم �سقوطه على �ملالب�س، كما يدخل نبات �لعر�س يف عالج �لكثري من �لأمر��س منها �أمر��س 

�لبطن، و�أمر��س �لعني و�لبولية و�ل�سعال و�إز�لة �ل�سد�ع و�لفالج و�لنقر�س وعرق �لن�سا، كما ي�ستفاد منه لعالج ر�ئحة �لفم �لكريهة 

ولتقوية �ل�سعر ومنوه ويتم و�سعه على منطقة �لرحم للحامل و�لأخ�ساب. كما يتم ��ستعمال �أور�قه كمبيد ح�سري وغذ�ء لدود �حلرير 

وق�سور ثمار �لعر�س و�لك�سب ك�سماد، �أما جذوره ت�ستعمل بعد غليها لعالج �آلم �لكلى، و�لربو و�ملغ�س �مل�سحوب باإنتفاخ. كما يتم 

�إ�ستخر�ج �لزيت من بذوره لإ�ستخد�مه يف �سناعة �لبال�ستيك و�لنيلون و�لبوييات و�ل�سناعات �حلربية، و�أي�سا ي�ستخدم �لزيت لعالج 

ت�سقق �لأقد�م وكملني خفيف وفعال ولإدر�ر �حلليب و�لطمث وطرد �لديد�ن، وين�سح بعدم تناول بذور نبات �خلروع لحتو�ئها على 

مادة �سامة جد� لدى �لأ�سخا�س �مل�سابني بالف�سل �لكلوي و�لإ�سهال �حلاد وتقل�س �لع�سالت.

Euphorbiaceae (Spurge Family)
Ricinus communis L.

العائلة: الفربيونيات )الفوربية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: َعَر�س، خروع، ع�سع�سة، جنجنت
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جنبة كبرية، �رتفاعها 2-4 م، �لق�سرة حممرة – بنية، مت�سققة، �ل�سوق متعددة �ساعدة تتفرع فوق �سطح �لرتبة، زغبة �إىل جرد�ء. 

�لأور�ق مركبة م�ساعفة، موؤلفة من 2، و�أحيانًا 4 حماور ثانوية، يحمل كل منها من 5-10 �أ�سفاع من �لوريقات. �لوريقة م�ستطيلة، 

روؤي�سية، قطرها  �لنورة  2-5 �سم.  �للون، طولها  �أ�سو�ك م�ستقيمة، بي�ساء - رمادية  �إىل  2–3 مم؛ تتحور �لأذنات  جرد�ء، طولها 

1-1.5 �سم، متدلية، �سفر�ء، قد تكون مفردة �أو يف جمموعات. �لكاأ�س  5 �سبالت ملتحمة، طولها نحو 1مم. �لتويج 5 بتالت، طولها 

2-3 مم. �لقرن طوله 5-10، م�ستقيم �إىل مقو�س، مت�سيق قلياًل بني �لبذور، 

ي�سم 6-7 بذرة، �سارب للحمرة، متفتح. �لبذور بي�سوية، بنية قامتة، طولها 

�أيام يف   3-2 بعد  �لبذور  وتنب  م   1750 -  250 �رتفاع  من  ينت�سر  4-8 مم. 

من  يزهر  �ل�سيف.  يف  عادة  وتزرع  زر�عتها  قبل  �أ�سهر   4-6 وحتتاج  �مل�ستل 

مار�س /�آذ�ر – �أبريل /ني�سان. 

املوطن:�لأودية و�لأر��سي �لرملية و�ملحجرة يف �ل�سحارى �حلارة. 

�ل�سود�نية،  �ملنطقة  �ملد�رية،  و�سبه  �ملد�رية  �ملناطق  اجلغرايف:  التوزيع 

ميتد �إىل �سرق �ملنطقة �لأفريقية. جيبوتي ، وم�سر، و�أثوبيا، ومايل ، و�لنيجر، 

و�لت�ساد، و�ل�سعودية، و�رترييا، و �ليمن، وُعمان.

وي�سكل غذ�ء ممتاز  و�لقرون  و�لأزهار  �لأور�ق  ترعى  الرعوية:  الأهمية 

للجمال. 

�سائل  وي�ستخرج  للتفحيم  و�لفروع  �ل�سوق  ت�ستخدم  اأخرى:  ال�شتعمالت 

و�حل�سر�ت  ول�سع  �لفطرية  �حليو�ن  جلد  �إ�سابات  ملد�وة  )قطر�ن(  لزج 

وي�ستخدم �أي�سا ملد�وة جلد �لإن�سان ويف دهان �لأو�ين �خل�سبية. كما ي�ستخدم 

لتثبيت �لكثبان �لرملية.

Fabaceae (Leguminosae)
Acacia ehrenbergiana Hayne.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �ل�سلم، �سلم 
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�سجرة معمرة، متو�سطة �حلجم، يبلغ �رتفاعها 5 �أمتار، �أور�قها مت�ساقطة، 

وذ�ت  �لوريقات،  من  زوجا   16 �إىل   8 من  تتكون  ري�سية  �سغرية،  مركبة، 

�سيقان متينة وقوية على هيئة �أ�سطو�نة وذ�ت ق�سرة خ�سنة، وذ�ت �أ�سو�ك 

�أ�سفر  لون  وذ�ت  �ل�سكل  كروية  و�لأزهار  قوية،  م�ستقيمة،  طويلة،  زوجية 

�لعطرية  بر�ئحتها  �حل�سر�ت  �إليها  وتنجذب  �لبيا�س،  �إىل  مائل  باهت 

�جلميلة وتاأخذ ثمارها �سكل �لقرون �لهاللية، �لنحيفة، لونها قبل مرحلة 

�إىل �لبني، ولون �لبذور  �أخ�سر حممر، ويتحول لونها بعد �لن�سج  �لن�سج 

�إبريل/ني�سان وحتى يوينو/ �لبي�ساوية �ل�سكل بني. وُتزِهر يف �لفرتة من 

ُيعد من  �ل�سمر حيث  ت�سابه كبري بني خ�سب �لطلح وخ�سب  حزير�ن. ويف 

�لأخ�ساب قابلة ل�ستعال ب�سكل جيد.  

املوطن: يف جبال �حلجر �ل�سرقي و�لغربي وجماري �لأودية ويف �ملناطق 

�لباردة و�سبه �لباردة وعلى �رتفاع 1000 مرت فما فوق.

التوزيع اجلغرايف: يف �لقارة �لأفريقية و�سبه �جلزيرة �لعربية، وينت�سر 

يف �سمال وجنوب ُعمان ب�سكل متفرق �أو فى جمموعات �سغرية.  

الأهمية الرعوية: رعوي جيد، تاأكل �ملو��سي ثمار و�أور�ق هذه �ل�سجرة.

Fabaceae (Leguminosae)
Acacia Gerradii Benth

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لطلح 
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ال�شتخدامات الأخرى: ي�ستعمل خ�سب �لطلح للتدفئة )خ�سو�سا للم�سابني بال�سلل �لن�سفي( و�إعد�د �لطعام عند �سكان �ملناطق 

�جلبلية يف مو�سم �ل�ستاء، كما يتم ��ستخر�ج �ل�سمغ من �لطلح و��ستخد�مه كمادة ل�سقة لطلقات بندقية �ل�سمعا، وكذلك للكتابة. 
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�سجرة �سغرية، طولها 2.5-14 م، �لأفرع جرد�ء �أو كثة �لزغب، تبدي تباينًا يف عدد من �ل�سفات. �لق�سرة رقيقة، خ�سنة، مت�سققة، 

حمر�ء بنية قامتة؛ �لأ�سو�ك منحنية ب�سكل طفيف، ي�سل طولها حتى 3 �سم. �لأور�ق مركبة ري�سية م�ساعفة، متلك غدة �أو غدتني 

�ملحاور  فقط.  منها  �لعلوية  بني  �أو  �لثانوية  �ملحاور  كل  بني  �أخرى  وغدد  �ملعالق  قاعدة  يف 

-0.5 وعر�سها  مم  طولها7-1.5  �سفعًا،   25-7 �لوريقات  �سفعًا.   12-2 عددها  �لثانوية 

1.5 مم، جرد�ء �أو زغبة، كليلة �لقمة. �لروؤي�سات قطرها 6-15 مم، �إبطية �لتو�سع، جتتمع 

يف جمموعات على �لأفرع �حلديثة، وتوجد �لقالفة يف قاعدة �سمر�خ �لنورة �أو يف ن�سفه 

�ل�سفلي. �لأزهار �سفر�ء ز�هية. �لكاأ�س 1-2 مم، �أجرد �إىل زغب. �لتويج 2.5-3.5 مم، 

�أجرد �إىل موبر من �خلارج. �لقرن متباين، خطي، غري متفتح، طوله 8-20 �سم وعر�سه 

13-22 مم، م�ستقيم �أو مقو�س، �أجرد �أو خمملي �لوبر، منتفخ، م�سود �للون، ي�سم نحو 12 

بذرة. �لبذور مل�ساء، �سبه كروية، م�سغوطة. يزهر من �أكتوبر /ت�سرين �لأول –دي�سمرب /

كانون �لأول.

املوطن: �أودية �ل�سحارى �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين و�سرق �ملنطقة �لإفريقية، جنوبي م�سر، �ل�سود�ن، �سرقي 

�إفريقيا �ملد�رية، ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: يرعى من قبل �جلمال و�ملاعز.

ال�شتعمالت الأخرى:  يتم �لإ�ستفادة من نبات �لقرط يف معاجلة �جلروح �لتي ت�سيب �ملا�سية و�لأن�سان من خالل و�سع م�سحوقه 

�جلاف على منطقة �جلرح، ويف معاجلة �أور�م وتقيحات ل�سان �لأن�سان و�حليو�ن، ويف دباغة �جللود حيث يتم و�سع �لقرط يف �إناء 

�إز�لة �ل�سعر وغ�سله يف د�خل �لإناء لفرتة ترت�وح بني �ساعتني �إىل ثالث �ساعات، وبعد ذلك يجفف بعد  ومن ثم يو�سع �جللد بعد 

�أخر�جه من �لأناء وبعد م�سي ثالثة �أيام يتم �إ�ستخد�مه، وي�ستفاد منه يف خف�س درجة �حلر�رة، ويف بناء �ل�سفن و�لبيوت. وت�ستعمل 

�لثمار يف معاجلة مر�سي �ل�سكري، ويف عالج �ملعدة و�لأثني ع�سر و�لأ�سهال و�لدون�ستاريا بعد غليها �أو نقعها �أو �سحقها جافة، ويف 

عالج فك �لعظام وذلك بعد دق ونخل ونقع �لناجت مع �لبي�س ومن ثم يو�سع على �ملنطقة �مل�سابة وتغطيتها وربطها، وكذلك ت�ستخدم 

�لثمار �أو �حلبوب �ل�سود�ء مثل �لعقار يف عالج �آلم �لظهر حيث يتم دق �لقرط وت�سخينه جيد� ومن ثم ي�ساف �إليه �ملاء لعجنه وبعدها 

يكون جاهز� لل�سرب. كما يتم �إ�ستخد�مه لفرك �للثة �ملتورمة عن طريق �لفم مع �مللح بعد �سحق قرن نبات �لقرط، ويدخل �سمغه يف 

�سناعة �لأقر��س �لطبية، ويف عالج �حلروق بعد خلطه مع �لبي�س، ويف عالج �لأمر��س �ل�سدرية كالربو وتغذية �لقدرة �جلن�سية من 

خالل خلط �ل�سمغ مع �لع�سل �أو �ل�سكر �لنباتي لتتكون عجينة على �سكل �أقر��س. عالوة على ذلك، ي�ستخدم كقاب�س مو�سعي لبع�س 

�لأمر��س مثل �لإلتهابات �ملثانة و�لفرج، ويف حالة �لإ�سابة بالبو��سري وهبوط �لأع�ساء �لد�خلية. 

Fabaceae (Leguminosae)
Acacia nilotica (L.) Del.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: طلح، ُقرط، قري�ط، قر�س، �سنط
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�جلزء  منت�سرة يف  منت�سبة  و�أغ�سان  كثرية  �أفرع  لها  وم�سطح،  مدور  تاج  ذ�ت  م   6-2 من  �رتفاعها  �لأور�ق،  مت�ساقطة  �سجرية 

يف  ويت�سقق  �لعقد  كثري  �لرمادي.  �لقامت  �للون  �إىل  يتحول  ثم  �ل�سغرية  �لأ�سجار  يف  ناعمًا  ويكون  م�سفر  بني  �لقلف  �لعامودي. 

و�ل�سوكتان  �أ�سفل  �إىل  �لو�سطى منحنية  �ل�سوكة  منها  كل عقدة،  �أ�سو�ك عند  هيئة ثالث  مرتبة على  �لأ�سو�ك  �لقدمية.  �لأ�سجار 

�أ�سو�ك دقيقة على  �أحيانًا  لها  �لأور�ق   . لالأعلى  �جلانبيتان متقو�ستان 

�ل�سطح �ل�سفلي ، مع 3-6 )-  8( �أزو�ج  من �لفلق �لري�سية لكل ورقة ، 

 7×7- 2 )1 25( زوجًا من �لوريقات، لكل فلقة ري�سية )-   -( 12-7

�سبه  �أو  فقط  على �حلو�ف  مهدبة   ، زغباء   ، 3( مم   -(  2 .5  -0.5

�أزناد،  �أو ق�سدي. لطئة على �سنابل ذ�ت  �أبي�س  جرد�ء، �لأزهار لونها 

�ل�سنبلة  3 - 10  �سم طول ×1.5- 2.5 مم قطرً�. �لكاأ�س لونه باهت، 

1.5-2.5 مم طوًل . �أجرد �أو مزغب قلياًل. �لتويج لونه �أبي�س مع خط 

متفتحة،  �لقرون  �أجرد   ، طوًل  مم   7-3 �للون  باهت  �أخ�سر  مركزي 

م�ستطيلة �ل�سكل، م�سطحة، �جلو�نب م�ستقيمة �أو منقر�سة قلياًل، )-4( 

7-10 )- 19( �سم طوًل × 1.5 - 2.5) - 3.5( �سم عر�سًا، مائلة 

�إىل �لزغباء على نحو كثيف وخ�سر�ء �للون عندما تكون �سغرية ، ي�سبح 

�كتمال  �أو �حلمرة وت�سبح جرد�ء عند  �ل�سفرة  �إىل  بنيًا �ساربُا  لونها 

منوها.�لأزهار بي�ساء حتمل على �سكل �سنبلة .

البيئة والتكاثر: نبات مقاوم للجفاف وينمو يف �ملناطق �لتي يرت�وح 

معدل �لأمطار �ل�سنوي من 100 - 950 ملم/ �سنة. ولكن ب�سكل عام بني 

�ملعدل �ملطري 250-400  ملم/�سنة. ويتحمل جفاف من 5-11 �سهر يف 

Fabaceae (Leguminosae)
Acacia senegal (L.) Willd.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ثور ، ثمار، قنبة، ه�ساب، �ل�سمغ �لعربي
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. ويتحمل �لرياح �جلافة و�لعو��سف �لرملية ولكن ل يتحمل �ل�سقيع. ينمو على 
o
�ل�سنة ويتحمل  درجات �حلر�رة �ملرتفعة حتى 45م

�لرتب �لهيكلية و�لرتب �لطمية �خلفيفة جيدة �ل�سرف. يتكاثر بالبذور ول حتتاج �لبذور �حلديثة للمعاجلة وميكن زر�عتها مبا�سرة 

بعد �حل�ساد، بينما حتتاج �لبذور �لقدمية من �لأعو�م �ل�سابقة �إىل معاجلة بحم�س �لكربيت �لكثيف من 3 - 15 دقيقة �أو و�سعها يف 

ماء مغلي ملدة 5 ثو�ن ونقع �لبذور يف �ملاء ملدة 12-24 �ساعة �أعطى نتائج جيدة وميكن �إكثار �لنبات خ�سريًا. حتافظ �لبذور ملدة 4-3 

�سنو�ت على حيويتها �إذ� حفظت باأوعية حمكمة �لإغالق. 

املوطن: �ملنحدر�ت �ل�سخرية وجو�نب �لأودية �جلبلية. 

التوزيع اجلغرايف: �أفريقيا �ملد�رية، و�لهند،  �ل�سني، وباك�ستان، و�سلطنة ُعمان )ظفار(، و�ل�سود�ن  ومدخل �إىل جمهورية م�سر 

�لعربية. 

الأهمية الرعوية: �لأور�ق و�لقرون ترعى ب�سكل جيد من قبل �لأغنام و�ملاعز و�جلمال.

ال �شتعمالت اأخرى: ت�ستخدم �لبذور �جلافة لتغذية �لإن�سان وم�سدر لإنتاج �ل�سمغ �لعربي �لتجاري )�لعلك( �لذي يدخل يف 

�ل�سناعات �لغذ�ئية وم�سدر للحطب وخ�سب لبناء حظائر �حليو�نات. وله دور يف �لنظم �لزر�عية- �حلر�جية يف حت�سني خ�سوبة 

�لرتبة وملكافحة �لت�سحر وتثبيت �لكثبان �لرملية.
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�لقاعدة، لها �سكل مظلة،  2-4 م، تتفرع من  �سجرية، طولها 

كثة  �حلمرة،  �إىل  �ساربة  �لفتية  �لأفرع  �لقمة.  م�سطح  �لتاج 

�لزغب �أو �سبه جرد�ء. �لأور�ق بطول 1-2 �سم، مركبة ري�سية 

�ملحاور  من  �أ�سفاع   8-4 حتمل  �ملعالق،  ق�سرية  م�ساعفة، 

�لثانوية �لتي يوجد �أ�سفل كل منها غدة �سغرية. �لأذنات تتحور 

�سم،   4-1 �لطول  يف  تتباين  موبرة،  منب�سطة،  �أ�سو�ك  �إىل 

�ل�سوكة �لطويلة م�ستقيمة و�لق�سرية منحنية. �لوريقات 12-4 

�سفعًا، طولها 1-3 مم، خطية، كليلة، زغبة. 

�سماريخ �لنور�ت بطول 1-4 �سم، حتمل �أوبارً� قا�سية، وقالفة 

معًا،  روؤي�س  من  �أكرث  يجتمع  �أو  مفردة  �لروؤي�سات  �سغرية. 

�ل�سكل،  جر�سي  �لكاأ�س  �سغرية.  �لأزهار  مم.   7-4 قطرها 

�أ�سنانها 5 مثلثية. �لتويج �أ�سفر باهت. �ملذكر عديد �لأ�سدية، 

�خليوط بارزة، طويلة وملونة.

�لبوي�سات.  عديد  علوي،  �ملبي�س  �لكربلة،  وحيد  �ملاأنث 

�إىل  �لقو�م، م�سغوطة  3-9×0.5-0.6.�سم، جلدية  �لقرون 

Fabaceae
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سمر، طلح، جروظ، برم �سمر، �سمرة
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م�سطحة، خطية، ت�سيق بني �لبذور، مفتولة حلزونيًا يف 1-3 لفات، زغبة، م�سفرة – بنية. �لبذور نحو 3-4×2-3 مم. يزهر يف 

�لربيع و�خلريف.

املوطن: �أودية �ل�سحارى �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية، ميتد �إىل �سرق �ملنطقة �لأفريقية، وُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد وخا�سة للجمال و�ملاعز.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستعمل خ�سب �لنبات يف عملية �لطهي وكفحم. كما يتغذى نحل �لع�سل على رحيق �أزهار �سجرة �ل�سمر 

)�لربم(، كما يتم ��ستخد�م �لأفرع �لقوية يف تثبيت �ل�سياج على �ملز�رع، ويف �سناعة �ملجاديف �ل�سفن �لقدمية. وي�ستفاد من رماد 

هذ� �لنبات بعد حرقه يف �إظهار �ل�سوك �ملوجود يف ج�سم �لكائن �حلي ويف �لتخل�س من �ل�سعر.
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ع�سب حويل، يك�سوه �أوبار منطبقة، متفرع من �لقاعدة، طوله 10-30 �سم. �لأفرع م�ستلقية �أو �ساعدة. �لأور�ق 3-5 �سم، مركبة 

ري�سية وترية؛ �لأذنات غ�سائية، رحمية؛ معالق �لورقة �أجرد �أو يحمل �أوبارً� متفرقة؛ �لوريقات 5-8 �أ�سفاع خطية – وتدية، مثلومة 

�لقمة، زغبة على كال وجهيها، طولها 5-12 مم. 

�سماريخ �لنورة �أطول �أو �أق�سر من �لأور�ق �لتي تخرج من �إبطها. �لنورة عنقودية،  ت�سم 1-5 �أزهار. �لقنابات بطول 2 مم، رحمية، 

�أو خمرزية، طولها ن�سف  5، مت�ساوية، رحمية  �أوبار منطبقة وبي�ساء؛ �لأ�سنان  5-8 مم. �لكاأ�س ناقو�سي، يك�سوه  مهدبة. �لأزهار 

5 بتالت بي�ساء، فر��سية �لت�سفيف. �ملذكر  طول �لأنبوب. �لتويج 

10 �أ�سدية) تلتحم خيوط  ت�سعة منها معًا يف �أنبوبة �سدوية وتبقى 

�ل�سد�ة �لعا�سرة حرة(. �ملاأنث وحيد �لكربلة، �ملبي�س علوي. �لقرن 

منت�سب، �سبه �أ�سطو�ين، ن�سف مقو�س �أو مقو�س �أو معقوف وينتهي 

�لتجعد�ت،  �أو  �لتعرقات  من  �سبكة  �سطحه  يحمل  �أجرد،  باأ�سلة، 

�لدرز �لظهري حمدب و�لدرز �لبطني م�سطح �أو ذو �أخاديد. �لبذور 

عديدة 10-20 بذرة. يزهر من مار�س /�آذ�ر – �أبريل /ني�سان. 

املوطن:�ل�سهوب.

التوزيع اجلغرايف: غرب �إير�ين – تور�ين و�سحر�وي – عربي، 

ينت�سر يف بع�س مناطق �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Astragalus corrugatus Bertol.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: قرون �لغز�ل، �أبو قرون، قفعاء ، �أبو قرينة



98
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

جنبة يك�سوها قليل من �لأوبار �ملنطبقة �لق�سرية، ي�سل طولها حتى 1 م. �ل�سوق �ساعدة، ع�سبية. �لأور�ق مركبة ري�سية �سفعية، 

د�ئمة،  �لأذنات  �لقمة؛  حادة  – م�ستطيلة،  رحمية  لطئة،  �سبه  �لوريقة  8-10�سم؛  طولها  �لوريقات،  من  �أ�سفاع   7-3 من  موؤلفة 

خمرزية.  �لنورة �إبطية، منت�سبة، �أطول من �لأور�ق �لد�عمة. �لقنابات مت�ساقطة، غ�سائية، بي�سوية �أو بي�سوية مقلوبة. �ل�سمر�خ 

4-6 مم يتطاول يف �لثمرة. �لأزهار نحو 1-1.5 �سم. 

�أنبوب ق�سري  5 �سبالت تلتحم يف  �لكاأ�س موؤلفة من 

جدً�، ثم ت�سبح قطعه مرت�كبة. �لتويج �أ�سفر موؤلف 

حممول  �سم،   2،5-2×6  -3 �لقرن  بتالت.   5 من 

على �سويقة ق�سرية، م�سطح، م�ستطيل �إىل �إهليلجي، 

ينتهي باأ�سلة ق�سرية، م�ستقيم �أو مقو�س قلياًل، يحمل 

�أو زغب.  �أجرد  �لدرز من كال جهتيه جناحًا �سيقًا، 

�لبذور م�سغوطة، بي�سوية مقلوبة – وتدية. يزهر من 

مار�س /�آذ�ر – يونيو /حزير�ن.

 املوطن:�لأودية يف �ل�سحارى �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية. ينت�سر يف 

�لهند،  �لعربية حتى  �جلزيرة  �سبه  �إفريقيا،  �سمايل 

�ل�سود�ن، �سيناء، �ل�سومال، جيبوتي، وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Fabaceae (Leguminosae)
Cassia senna L.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

 الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ع�سرق �سنائي، �سنا، �سنامكي
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جنبة قزمة طولها 20-60 �سم �أو �أكرث، يك�سوها �أوبار منطبقة رمادية، نادرً� ما تكون جرد�ء، تتد�خل �أفرعها ب�سدة. �لأفرع منت�سبة، 

ت�سقط مبكرً�،  5-8 مم،  تامة �حلافة، طولها  ب�سيطة، متناوبة، متفرقة،  �لأور�ق  �أو مثلمة، ت�سبح م�سوكة.  خ�سر�ء، �سلبة، ز�وّية 

بي�سوية، ل �أذنية، ق�سرية �ل�سمر�خ، يك�سوها �أوبار ق�سرية رمادية. �لنورة عنقودية، ق�سرية �ل�سمر�خ، ت�سم زهرة و�حدة عادة. 

�لقنيبات �أق�سر من �ل�سمر�خ �لثخني. �لأزهار طولها نحو 

�أوبار  يك�سوها  طفيف،  ب�سكل  �ل�سفة  ثنائية  �لكاأ�س  �سم.   1

 5 و  ق�سري،  جر�سي  �أنبوب  من  موؤلفة  رمادية،  منطبقة 

�أ�سنان، رحمية، طولها م�ساٍو لطول �لأنبوب. �لتويج �أ�سفر، 

ي�سم 5 بتالت غري مت�ساوية، �لبتلة �لعلوية »�لعلم« �أكربها 

خيوطها  �أ�سدية   10 ّ�ملذكر  بالأحمر.  خمططة  حجمًا، 

�ملبي�س  �لكربلة،  وحيد  �ملاأنث  بع�س.  مع  بع�سها  ملتحمة 

علوي. �لقرن �سغري يبلغ طوله نحو 1 �سم، ي�سم 1-3 بذور، 

منتفخ، بي�سوي، �أجرد، جمعد ب�سكل طفيف. �لبذور كلوية 

�ل�سكل. يزهر من فرب�ير / �سباط – مار�س /�آذ�ر. 

املوطن: �لوديان يف �ل�سحارى �حلارة.

يف  ينت�سر  �ل�سود�نية.  �ملنطقة  اجلغرايف:  التوزيع 

�سمايل  �ليمن،  ُعمان،  فل�سطني،�لإمار�ت،  جنوبي  م�سر، 

�ل�سومال.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Crotalaria aegyptiaca Benth.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �أخو �لرمت، نز�ر، نز�ع ، نتا�س، نت�س
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جنبة �سغرية طولها 30-75 �سم، جميع �أجز�ئها رمادية، حريرية �لأوبار. �لورقة ثالثية �لوريقات )نادرً� 5 �أو 1(، ر�حية �لتو�سع. 

�ملحور �لرئي�س للورقة م�سوك، طوله 2.5-5 �سم. �لوريقات خطية �أو رحمية، تامة �حلافة، م�سوكة �لقمة، زغبة على كال وجهيها، 

4-5 مم. �لأذنات زغبة، معانقة  1.5-2.5 �سم وعر�سها  طولها 

يف  �لأزهار  جتتمع  وو�خزة.  حرة  نهاياتها  لكن  ملتحمة  لل�ساق، 

�لأزهار  �سم(.   8-3 �ل�سمر�خ  )طول  �سمر�خية  �إبطية،  روؤي�سات 

  1.3-1.2 طوله  �لكاأ�س  �لقمة.  م�سوكة  بقنابات  حتاط  لطئة، 

�لأنبوب. من  �أطول  �أ�سنانه  حريري،  زغب  وبكثافة  يك�سوه  �سم، 

�لبتلة �لعليا للتويج )�لعلم( برتقالية مع خطوط حمر�ء طولها 6-5 

برتقاليتان   – �سفر�و�ن  )�جلناحان(  �جلانبيتان  �لبتلتان  مم، 

تقريبًا  م�ساٍو  باهت، طوله  �أ�سفر  �لزورق  �لعلم طوًل،  من  �أق�سر 

�سدوية.  �أنبوبة  يف  كلها  ملتحمة  �أ�سدية   10 �ملذكر  �لعلم.  لطول 

�لقرن وحيد �لبذرة، م�ستطيل، م�سطح، �لغالف �لثمري غ�سائي، 

غري متفتح، طوله 9-10 مم، مت�سمن يف �لكاأ�س. يزهر من �أبريل 

/ني�سان – مايو /�أيار. 

املوطن: �ملنحدر�ت �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: باك�ستان، و�أفغان�ستان، ُعمان. 

الأهمية الرعوية: يرعى ب�سكل جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Ebenus stellata Boiss.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: جرد�ن، �لكلبان، كميل، �لعكمل
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ع�سب معمر، متخ�سب �لقاعدة، م�ستلق، متفرع، يك�سوه �أوبار ق�سرية 

�أذنية،  وترية،  ري�سية  مركبة  �لأور�ق  فتيًا.  يكون  عندما  رمادية 

تتاألف من 3-7 وريقات. �لوريقة م�ستطيلة – بي�سوية مقلوبة، زغبة 

�لوجهني، تنتهي باأ�سلة ق�سرية، �أبعادها 3-8×2-3 مم.

�لورقة  من  �أق�سر  �سمر�خها  �لتو�سع،  �إبطية  عنقودية،  �لنورة 

�لد�عمة. �لأزهار �سغرية، �سبه لطئة )طول �ل�سمر�خ نحو 1 مم(. 

�لكاأ�س 5 �سبالت، طوله 1.5-2 مم، زغب، طول �أ�سنانه نحو 1 مم. 

�لتويج قرمزي، �لعلم طوله نحو 3 مم. �ملذكر )1+9( �سد�ة. �ملاأنث 

5-10 مم  وحيد �لكربلة، �ملبي�س علوي. �لثمرة قرن، خطي، طوله 

بذور.   5-2 من  ي�سم  زغب،  م�سطح،  م�ستقيم،  مم،   6-4 وعر�سه 

يزهر من فرب�ير / �سباط – مار�س /�آذ�ر.

املوطن: �لأودية �حل�سوية وبني �ل�سخور

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ملد�رية و�سبه �ملد�رية )�سبه �جلزيرة 

�لباك�ستان،  �لإمار�ت«،  �ليمن،  �ل�سعودية،  �لعربية  »�ململكة  �لعربية: 

�أثيوبيا �ل�سومال، �سيناء(، وُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Indigofera arabica Jaub. & Spach. 

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: نيلة، �سجرة �أرنب، نبتة �لزلل
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ع�سب معمر م�ستلق على �لرتبة. �ل�سوق يك�سوها �أوبار منطبقة رمادية �للون؛ �لأفرع �جلانبية  م�سوكة. �لأور�ق مركبة ري�سية وترية، 

طول حمورها يقل عن 5 مم، تتاألف من 3-7 وريقات، متقابلة �أو �سبه متقابلة؛ �لوريقة بي�سوية مقلوبة، تامة، كليلة �أو مقطوطة - 

مثلومة �لقمة، طولها 4.2.5 مم وعر�سها نحو 4 مم، يك�سوها زغب على كال وجهيها. طول �لأذنات 1.5-2 مم. �لنورة عنقودية 

نحو  �لقنابة  طول  و�خزة؛  حمورها  نهاية  مم،   5-2 طولها  �إبطية، 

3-3.5 مم،  �لكاأ�س  1 مم.  نحو  �لزهرة  �ل�سمر�خ  1.5 مم. طول 

�لأ�سدية  �خلارج.  من  زغب  �لعلم  مم.   2.5 �أ�سنانه  طول  موبر، 

)9+1(. �لثمرة قرن، خطي، طوله 10-14 مم وعر�سه نحو 2 مم، 

موبر، ي�سم حتى 5 بذور. يزهر من مار�س /�آذ�ر – �أبريل /ني�سان. 

املوطن: �ل�سهول �لرملية و�حل�سوية وجو�نب �لأودية.

التوزيع اجلغرايف: �سبه �جلزيرة �لعربية، و�إير�ن، وباك�ستان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

خالل  من  �جلروح  عالج  يف  ي�ستخدم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

حرق �لنبتة و��ستعمال رمادها يف ملء فتحات �جلروح. كما يدخل 

يف مرحلة تبخري ج�سم �لر�سيع بخلطها مع �خليل، ويف عالج �حلمي 

�لتي ت�سيب �لأطفال بو�سعها على جبهة �لطفل بعد خلط �لنيلة مع 

�خليل باملاء. 

Fabaceae (Leguminosae)
Indigofera intricata Boiss.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: نيلة، �سجرة �لنيلة،  قطيطي، رخيموه، بي�سة، �سجرة �لأرنب
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يك�سوها زغب ق�سري  �سم،   50-30 جنبة �سغرية، طولها 

�لأور�ق  متفرعة.  منت�سبة،  �ل�سوق  �للون.  رمادي  منطبق 

�لوريقات  ب�سيطة.  نادرً�  وريقات،   5-3 من  تتاألف  مركبة 

حد  �إىل  مطوية  – رحمية،  م�ستطيلة  معالقية،  متناوبة، 

�لقمة، زغبة على كال وجهيها،  �أ�سلية  تامة �حلافة،   ما، 

�لأذنات  مم؛   13-6 وعر�سها  �سم   2.6-1.5 طولها 

 10 �سغرية، مثلثية. �لنور�ت عنقودية، طولها ي�سل حتى 

�سم، وهي �أطول من �لأور�ق �لتي تخرج

وهو  ق�سري  �لزهرة  �سمر�خ  �لأزهار.  عديدة  �إبطها،  من 

مم،   2.5-2 طولها  �لكاأ�س  �لكاأ�س.  لطول  تقريبًا  م�ساٍو 

�أ�سنان   بخم�سة  ينتهي  �أنبوب  يف  �سبالتها  تلتحم  زغبة، 

Fabaceae (Leguminosae)
Indigofera oblongifolia Forssk.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: نيلة، حمري، �سحي، حوير
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رحمية. �لتويج �أحمر، يفوق طوله �سعفي طول �لكاأ�س. �ملذكر 10 �أ�سدية تلتحم خيوطها يف جمموعتني )9+1(. �لقرون) 2.5-2 × 

0.2-0.3 �سم(، ت�سم 6-8 بذرة، منحنية لأ�سفل، �أ�سطو�نية، ملتوية، مقو�سة قلياًل، قمتها كليلة و�أ�سلية،  يك�سوها �أوبار منطبقة. 

�لبذور م�سطحة �إىل حد ما، بي�سوية �ل�سكل. يزهر من مار�س /�آذ�ر – �أبريل /ني�سان.

املوطن: �لأماكن �لرملية 

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية. ينت�سر يف غربي و�سمايل �إفريقيا، �سبه �جلزيرة �لعربية �إىل �لهند.

الأهمية الرعوية:رعوي �سعيف.

ال�شتعمالت الأخرى: يتم �ل�ستفادة من �سيقان �لنبات �ملرنة و�لقوية يف �سناعة م�سايد �لأ�سماك، ويف �لت�سمم بالزئبق وذلك 

من خالل طبخ �ل�ساق ومن ثم ي�ستعمل كغرغرة. كما ت�ستخدم جذور هذ� �لنبات يف عالج لدغة �لثعبان و�للدغات �لأخرى بعد طحنها 

و�أي�سا ت�ستخدم كم�سهل قوي بعد غليه مع  �لروماتيزم،  وو�سعها على �سكل معجون لتخفيف �لآلم وم�سادة �للتهابات، ويف عالج 

�حلليب. كما ت�ستعمل �لورقة يف عالج �جلروح و�لد�سنتاريا. بالإ�سافة �إىل �إلإ�ستفادة من كل �أجز�ء �لنبات يف عالج ت�سخم �لطحال 

و�لكبد وكم�ساد لل�سموم باأنو�عها.
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�أوبار  يك�سوه  �سم،   75 �إىل  ي�سل طوله  �لقاعدة،  متخ�سب  معمر،  ع�سب 

�لأور�ق  باملرونة.  تتميز  �لأفرع منت�سبة،  �للون،  ق�سرية حريرة رمادية 

مركبة لطئة ، تتكون من 3 �أو 5 وريقات، �لوريقة بي�سوية مقلوبة، كليلة 

 5-4 وعر�سها  مم   9-5 طولها  �للون،  رمادية  زغبة  �لقمة،  مثلومة  �أو 

�أو  لطئة  وهي   ، ملم   7-4 طولها  �لتو�سع،  �إبطية  مفردة،  �لأزهار  مم. 

حتمل على �سماريخ ي�سل طولها �إىل 1 ملم. �لكاأ�س 5-8 مم، زغبة، طول 

 ، �لكاأ�س  من  طفيف  ب�سكل  يربز  �لتويج  �لأنبوب.  طول  �سعفي  �أ�سنانها 

�لقرون خطية،  �للون.  قامتة  رفيعة حمر�ء  مع عروق  �إىل زهري  �أبي�س 

م�ستقيمة، طولها 9-12 مم، جرد�ء �أو زغبة، حتوي 3 بذور. ي�سل قطر 

�لو�حدة �إىل 1.3 ملم، وهي ناعمة �مللم�س، بنية �للون. يزهر من �أكتوبر 

/ت�سرين �لأول �إىل نوفمرب /ت�سرين �لثاين

املوطن: ينمو على �لرمال �ل�ساحلية، ويف حميط �ل�سبخات على �لرتب 

�سبه �لقلوية عادة.

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر�ملنطقة �ل�ساحلية �ل�سرقية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية ويف �ل�سومال و م�سر و ليبيا و�إير�ن وباك�ستان، 

ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Louts garcinii DC.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: لوت�س، قرط
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�لفتية  �لأفرع  م. حتمل   10 يبلغ طولها حتى  �سجرة �سخمة 

بني �لأور�ق �أ�سو�كًا قوية مثلثية ومنحنية وم�سغوطة. �لأور�ق 

�لرئي�س  �ملحور  طول  يبلغ  م�ساعفة،  ري�سية  مركبة  متناوبة، 

من  �سفعًا   12-7 �لثانوية  �ملحاور  حتمل  �سم،   5-1.2 فيها 

�لوريقات �لالطئة �أو �سبه �لالطئة. �لوريقة م�ستطيلة، مائلة، 

�لأع�ساب،  ثالثية  �لقاعدة،  مدورة  باأ�سلة،  قمتها  تنتهي 

2-4 مم. �لأزهار خنثوية، بي�ساء  3-5 مم وعر�سها  طولها 

كرميية، جتتمع يف �سنبلة طولها 5-12 �سم. �لكاأ�س 1.5-1 

مم، مقطوطة �أو ينتهي بخم�سة �أ�سنان غري و��سحة. �لبتالت 3-4 مم. �لأ�سدية 10 حرة، تربز ب�سكل طفيف. �لقرن خطي، �أ�سطو�ين، 

نحيل، متدل، مقو�س قلياًل، طوله 12.5-20 �سم وعر�سه 5-8 مم، �لغالف �لثمري �خلارجي جلدي و�ملتو�سط ��سفنجي و�لد�خلي 

�سبه ورقي، ي�سم 5-15 بذرة. يزهر من دي�سمرب /كانون �لأول – مار�س /�آذ�ر.

املوطن: �ل�سحارى يف �ل�سهول �لرملية و�حل�سوية.

�ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة  وقطر،  و�لكويت،  و�أفغان�ستان،  و�لهند،  باك�ستان،  وغربي  عربي.   - �سحر�وي  اجلغرايف:  التوزيع 

و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ينت�سر يف �سلطنة ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

ال�شتعمالت الأخرى: ُتعد �سجرة �لغاف من �أكرب �لأ�سجار �لربية يف ُعمان، حيث يتم ��ستخد�م �أور�ق هذه �ل�سجرة لالأكل من 

قبل �ل�سكان، كما ت�ساهم يف حماية �حليو�نات �لربية من �أ�سعة �ل�سم�س، كما ُتعد �أي�سا ملجاأ �آمن حلماية �لطيور �لربية و�لكثري من 

�حل�سر�ت. كذلك ت�ساعد على تثبيت �لكثبان �لرملية. وت�ستخدم قرون نبات �لغاف مع �لروب لإ�سافة طعم طيب، ويخلط مع �لأرز 

و�ل�سمك ومن ثم يو�سع �أثناء �لأكل ليكون �سبيه بال�سلطة.

Fabaceae (Leguminosae)
Prosopis cineraria (L.) Druce.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لغاف، غاف
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�أ�سو�كًا  �أو بنية ملتوية، �لأغ�سان طويلة لينة، حتمل  �أو �سجرية يتباين طولها وفق �لظروف �لبيئية. �ل�ساق خ�سر�ء  �سجرة �سغرية 

طويلة. �لأور�ق خ�سر�ء غامقة، مركبة ري�سية م�ساعفة، يحمل �ملحور �لرئي�س للورقة من 1-4 �أ�سفاع من �ملحاور �لثانوية، وكل حمور 

ثانوي يحمل من 12-25 �سفعًا من �لوريقات �ل�سغرية. �لأزهار �سغرية، طولها 4-5 مم، لطئة، ل قنابية، �سفر�ء �ساحبة، ذ�ت ر�ئحة 

عطرية خفيفة، جتتمع يف نور�ت �سنبلية متهدلة طولها 6-9 �سم. �لكاأ�س 5 �سبالت، ملتحمة. �لتويج 5 بتالت، خم�سرة –�سفر�ء. 

�ملذكر 10 �أ�سدية، حرة، بارزة ب�سكل طفيف. �ملاأنث وحيد �لكربلة، 

غري  �لق�سرة،  �سلبة  مقو�سة،  م�سطحة،  �لقرون  علوي.  �ملبي�س 

متفتحة. �لبذور عديدة، م�سغوطة، بي�سوية، مف�سولة عن بع�سها 

– مار�س / بحو�جز غ�سروفية. يزهر من دي�سمرب /كانون �لأول 

�آذ�ر.  

املوطن: �لأر��سي �لرطبة و�حلارة

و�سمايل  �لو�سطى  �أمريكا  �لأ�سلي  موطنها  اجلغرايف:  التوزيع 

�أمريكا �جلنوبية، �نت�سرت بكرثة لت�سجري �ملناطق �جلافة و�حلارة، 

ل�سيما يف ت�سجري �لكثبان �لرملية ولإنتاج خ�سب �لوقود.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد ولكن ي�سبب م�سكلة يف �حلقول 

�لزر�عية و�لأماكن �لرطبة.

كم�ساد�ت  �لغويف  �سجرة  ت�ستخدم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

للرياح و�أي�سا للزينة على �جلو�نب �لطرق وفى �ملنازل.

Fabaceae (Leguminosae)
Prosopis juliflora (Swartz) Dc.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: غويف، �لغاف �لبحري ) �مل�سكيت(
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ع�سب معمر، مت�سخب �لقاعدة، طوله 50- 70 �سم. �ل�سوق متفرعة من �لقاعدة، خ�سر�ء مزرقة، قليلة �لأوبار �إىل جرد�ء. �لأور�ق 

مركبة ري�سية �سفعية تتاألف من 4-7 �أ �سفاع، متناوبة، طولها نحو 10 �سم �أو �أكرث. �لأذنات 3-5 مم، رحمية. �لوريقات 3-1×0.7-

2 �سم، بي�سوية مقلوبة ب�سكل مائل، نادرً� م�ستطيلة، كليلة �لقمة )�أحيانًا �أ�سلية(. �لنور�ت عنقودية، �إبطية، منت�سبة، غري مرت��سة 

�لأزهار، يفوق طولها طول �لأور�ق �لد�عمة؛ �لقنابات مت�ساقطة، مدورة – بي�سوية، موؤنفة �لقمة. �ل�سماريخ  ق�سرية. �لأزهار �سفر�ء 

خمططة بعروق بنف�سجية. �لكاأ�س 5 �سبالت حرة مرت�كبة يف �لربعم. �لتويج 

5 بتالت مرت�كبة، �خللفية منها �أ�سغر حجمًا من �لأخرى. �ملذكر 10 �أ�سدية 

كل  طول  ويبلغ  حجمًا  �أكرب  �لأماميان  فاملئرب�ن  مت�ساوية،  غري  �ملاآبر  حرة؛ 

منهما نحو 1 �سم، �أما �ملاآبر �لأخرى فتتدرج يف �ل�سغر )و�حد بطول نحو 7 

مم،  و�أربعة بطول 5 مم، وثالثة بطول 2 مم( . �ملاأنث وحيدة �لكربلة وزغب. 

�لقرون 3-6×1.5-2 �سم، حممولة على �سويقة ق�سرية، مقو�سة، م�سطحة، 

مدورة �لنهايات، مق�سومة ب�سكل عر�سي بو�ساطة حاجز غ�سائي، �مل�سر�عان 

�للون، وعرفًا متموجًا على  �لعروق غامقة  �سبكة من  �لقو�م، يحمالن  جلديا 

م�سغوطة،  مم،   6×4 نحو  �أبعادها  �سغرية،  �لبذور  �ملتو�سط.  �ل�سلع  طول 

بي�سوية مقلوبة، مقرو�سة �لقمة. يزهر من �سبتمرب/ �يلول – �أبريل /ني�سان.

املوطن: �لو�حات، �لأودية يف �ل�سحارى �حلارة. 

التوزيع اجلغرايف: �سود�ين، ميتد �إىل �سرق �ملنطقة �لإفريقية. ينت�سر يف 

�سمايل �إفريقيا، غربي �آ�سيا �إىل �لهند،�ل�سود�ن، نيجرييا، �ل�سومال، �أثيوبيا، 

جيبوتي، وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Fabaceae (Leguminosae)
Senna italica (Mill.) Lam. 

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ع�سرق
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نبات حويل �أو ثنائي �حلول. �ل�سوق منت�سبة طولها 60-  100 �سم، رمادية – خ�سر�ء، يك�سوها زغب �أبي�س �إىل �سبه �أجرد. �لأور�ق 

مركبة لكن يختزل فيها عدد �لوريقات �إىل وريقة و�حدة غالبًا وجند �أحيانًا ثالث وريقات؛ طول �ملعالق  0.5-2 مم؛ �لأذنات طولها 

نحو 4 مم، ثنائية �لف�س، بنية؛ �لوريقة طولها 6-14 مم وعر�سها 

و�أحيانًا  �لقمة  كليلة  �حلافة،  تامة  مقلوبة،  بي�سوية  مم،   10-6

�لأزهار  10�سم، تبقى  �إىل  �لنورة عنقودية ي�سل طولها  مثلومتها. 

مم.   2.5 نحو  و�لقنابات  مم(   2.5-1( �لزهرة  �سمر�خ  طوياًل. 

�لكاأ�س 5 �سبالت، زغبة، تلتحم يف �أنبوب ينتهي بخم�سة �أ�سنان طول 

يحمل  �للون،  �أرجو�ين  �إىل  وردي  �لتويج  2 مم.  نحو  منها  �لو�حد 

�لأ�سدية)1+9(.  مم.   10 نحو  طوله  غامقة،  �أرجو�نية  خطوطًا 

مم،   5 نحو  قطعة  كل  طول  قطع،   3-1 من  موؤلف  م�سطح،  �لقرن 

زغب �أو يك�سوه �أوبار قا�سية م�سوكة يبلغ طولها نحو 2 مم، �أخ�سر 

ملطخ بالبني. يزهر من فرب�ير / �سباط – �أبريل /ني�سان. 

املوطن: �لأودية �ملحجرة و�ملنحدر�ت �جلبلية.

التوزيع اجلغرايف: �إير�ن، وباك�ستان، و�لهند، و�ل�سومال، و�سبه 

�جلزيرة �لعربية.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Fabaceae (Leguminosae)
Taverniera cuneifolia (Roth) Arnott.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ع�سمط، ورد �جلبل 
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ع�سب معمر متخ�سب �جلذع، كثري �لتفرع، يك�سوه وبكثافة �أوبار ق�سرية منطبقة، طوله 30-60 �سم. �لأفرع منت�سبة، مثلمة. �لأور�ق 

3 مم خمرزية  5-10 �سم؛ �لأذنات �سغرية طولها نحو  1-2 �سفع، طولها  �أ�سفاع و�لعلوية من   4-2 تتاألف من  مركبة ري�سية وترية 

�ل�سكل. �لوريقات م�ستطيلة �إىل رحمية، حادة �لقمة، تامة، موبرة ول�سيما على �لوجه �ل�سفلي، �أبعادها 12-50×8-10 مم. �لنور�ت 

عناقيد �نتهائية �لتو�سع �أو مقابلة لالأور�ق، غري مرت��سة �لأزهار، تتطاول كثريً� بعد �لإثمار. �لأزهار طولها نحو )10 مم(، �ل�سماريخ 

و�لقنابات �أق�سر من �لكاأ�س. �لكاأ�س 5 �سبالت، ملتحمة، يك�سوه �أوبار قا�سية، �أ�سنانه خمرزية، عري�سة �لقاعدة، �أطول من �لأنبوب. 

�لتويج وردي ز�ه، �لعلم يك�سوه �أوبار حريرة يف �خللف. �ملذكر 9+1 �أ�سدية. �لقرن طوله 8-1.5 �سم، حتمله �سويقة ق�سرية، بي�سوي 

�أوبار  يك�سوه  �لبذرة،  وحيد  باأ�سلة،  ينتهي  مائل،  �ل�سكل 

كثيفة. �لبذور م�سطحة، �إهليلجية – كلوية �ل�سكل، ملطخ 

بالبني. يزهر يف �لربيع حتى �ل�سيف.

�ل�سخور،  وبني  �لأودية  يف  �حلارة  �ل�سحارى  املوطن: 

ينمو يف �لأحو��س �ل�سخرية �ل�سغرية.

ينت�سر   �ل�سود�نية.  �ملنطقة  �سرقي  اجلغرايف:  التوزيع 

�إثيوبيا،  جيبوتي،  كينيا،  ت�ساد،  �ل�سود�ن،  م�سر،  يف 

موريتانيا، يف ُعمان .

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

Fabaceae (Leguminosae)
Tephrosia nubica (Boiss.) Baker in Oliver.

العائلة: الفولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عيتمان، مغبري�
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متنوعة  بالأ�سالك،  �سبيهة  منب�سطة،  �إىل  منت�سبة  �لأفرغ  م.   1 ي�سل حتى  �سغرية، طوله  �أو جنبة  �لقاعدة  متخ�سب  معمر  ع�سب 

�لوبرية. �لأور�ق مركبة ري�سية وترية تتاألف من 5-11 �سفع، ي�سل طول �ملعالق حتى 5 �سم ، �لأذنات �سيقة، مثلثية، زغبة. �لوريقات 

م�ستطيلة مقلوبة �إىل م�ستطيلة - رحمية �سببه حادة �إىل مدورة �لقمة �أو مثلومتها، تامة �حلافة، قاعدتها مدورة �إىل وتدية، زغبة 

�أو مقابلة لالأور�ق،  �لتو�سع  �نتهائية  �لنور�ت عناقيد  10-38*3-11 مم.  �أبعادها  �لعلوي،  �ل�سفلي و�سبه جرد�ء على �لوجه  �لوجه 

طولها  ي�سل  �لإثمار،  بعد  كثريً�  تتطاول  �لأزهار،  مرت��سة  غري 

حتى 30 �سم. �لقنابات3-4 مم، خمرزية �ل�سكل. �لأزهار خنثوية، 

�سمر�يخها زغبة ي�سل طولها حتى 4 مم. �لكاأ�س 3-4 مم، زغب، 

�أ�سنانه رحمية، �ل�سفلية �أطولها. �لتويج �أرجو�ين �إىل وردي-حممر، 

9+1 �سد�ة.  �لناحية �لظهرية. �ملذكر  6 مم، زغب من  �لعلم نحو 

�لقرن طوله 40-52 مم، م�سطح مقو�س باجتاه �لقمة، زغب، ي�سم 

�لتفتح. يزهر من  �مل�سر�عان ي�سبحان مفتولن عند  بذور،   8-4

فرب�ير/�سباط �إىل �أبريل/ني�سان

املوطن:�أ�سرة �لأودية �جلافة و�ل�سحارى �ل�سخرية و�ملنخف�سات 

�لرملية.

التوزيع اجلغرايف: م�سر، و�ل�سود�ن، و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

و�ليمن، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Fabaceae (Leguminosae)
Tephrosia purpurea (L.) Pers 

العائلة: الغولية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ظفره
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ع�سب حويل طوله 20-50 �سم، زغب بدرجات متفاوتة، يك�سوه �أحيانًا �أوبار غدية، �ل�سوق م�ستلقية نادرً� منت�سبة، مثلمة، �لأور�ق  

1-8 �سم، �ل�سفلية قلبية بي�سوية، ثالثية �لف�سو�س )ولكن ذلك غري و��سح(، �أما بقية �لأور�ق فتبدو ثالثية �لف�سو�س �أو مف�س�سة

بعمق �إىل ف�سو�س ق�سرية، �سيقة وحادة، نادرً� ما جند بع�س �لأور�ق غري مف�س�سة. �لأذنات 5-8 مم غ�سائية، بي�سوية. �لنور�ت 

خيمية �سماريخها طويلة، ت�سم 3-8 �أزهار �لقنابات غ�سائية، عددها �ثنتان �أو �أكرث. �سماريخ �لأزهار �أطول مبرتني من �لكاأ�س وحتمل 

�أرجو�نية  �ل�سبالت،  �أطول من  5 بتالت  �لتويج  �أ�سلية، موبرة،  7-8 مم  �لكاأ�س)5( �سبالت، حرة، طولها  �إىل غدية.  �أوبارً� خ�سنة 

�للون، م�ستطيلة �ل�سكل. �ملذكر)5( �أ�سدية، خيوطها حرة. �ملبي�س علوي، خما�سي �لكر�بل. �لثمرة ف�سومة، تن�سطر �إىل 5 �أق�سومات 

�حلفر،  �أ�سفل  �لأثالم  عدمية  �سم،   8-4 طولها  ثمرية، 

تنتهي مبنقار نحيل يبلغ طوله 4-8 �سم. يزهر من مار�س/

�آذ�ر-�أبريل/ني�سان.

�لأودية  يف  ل�سيما  و�ل�سحارى،  �ل�سهوب  املوطن: 

�حل�سوية.

يف  ينت�سر  عربي.   – �سحر�وي  اجلغرايف:  التوزيع 

�جلزيرة  �سبه  م�سر،  �آ�سيا،  غربي  �أفريقيا،  �سمايل 

�لعربية، �إ�سبانيا.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Geraniaceae
Erdium laciniatum (Cav.) Willd.

العائلة: الغرنوقية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: رقم، �لرقم، بخرتى، كر�س.
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ع�سب معمر بو�ساطة ريزومات، �أجرد، طوله 75-150 �سم ينمو 

�أغماد  م�ستمر.  �للب   عديدة،  ب�سيطة،  �ل�سوق  كثيفة.  باقة  يف 

تبدو يف  �لنورة  و�خزة.  نهايته  �أ�سطو�ين،  �لن�سا  بنية،  �لأور�ق 

جانب و�حد، ي�سل طولها حتى 35 �سم، �سيقة، �أفرعها منت�سبة 

بدرجات متفاوتة يحيط بالنورة قنابتان، �ل�سفلية منهما.

�لأودية  طول  وعلى  �مل�ستنقعات،  �ملتملحو،  �لرتب  املوطن: 

�جلافة.

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي عربي و�أير�ين-تور�ين. ينت�سر 

يف جنوبي �لأنا�سول، �سمايل �أفريقيا، فل�سطني، �سورية، �لعر�ق، 

�إير�ن، �سبه �جلزيرة �لعربية، جنوبي  �أفريقيا، �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد لالأبل.

ال�شتعمالت الأخرى: يدخل نبات �أ�سل يف �سناعة �حل�سر 

و�ل�سالل وثماره مدره للبول.

Juncaceae
Juncus rigidus Desf.

العائلة: الأ�شلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �أ�سل، ر�سل، �سلي، �سمار، حذف
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ع�سب معمر، ينمو يف باقات، يك�سوه �أوبار ق�سرية، ذو ر�ئحة عطرية حمببة. �ل�ساق مربعة �ملقطع، ي�سل طولها �إىل 40 �سم. �لأور�ق 

ب�سيطة، متقابلة، بي�سوية �ل�سكل، م�سننة �حلافة، حادة �لقمة. �لأزهار بنف�سجية ز�هية �إىل �أرجو�نية، جتتمع يف دو�ر�ت حول �ل�ساق 

يتاألف كل منها من 6 �أزهار وي�سكل جمموعها �سنبلة منب�سطة، تتاألف �لثمرة ذ�ت �سكل بي�ساوي من 3-4 جويز�ت، لونها بنى حممر. 

يزهر طيلة �لعام تقريبًا. 

املوطن: �لأماكن �ملفتوحة، �ملنحدر�ت �ل�سخرية، جو�نب �لطرقات و�حلقول.

�ل�سود�ن،  م�سر،  �سرقي  جنوب  اجلغرايف:  التوزيع 

جنوب  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  كينيا،  �إثيوبيا،  �ل�سومال. 

ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

من  �لنبات  هذ�  من  ي�ستفاد  الأخرى:  ال�شتعمالت 

يتم  حيث  �سحقه  �أو  قطعه  عند  �لعطرية  �لقوية  ر�ئحته 

ر�ئحته  لإ�ستن�ساق  �لأذن  خلف  �لنبات  من  حزمة  و�سع 

طو�ل �ليوم، كما ي�ستخدم �أور�ق �سجرة �لريحان كنوع من 

�لعطر لإز�لة �لرو�ئح �لغري مرغوب فيها لدعكه بني كفي 

�ليد وعلى جميع �أجز�ء �جل�سم. ويف �لطب ملعاجلة نوبات 

�لإغماء و�لغ�سيان من خالل تقريب كمية قليلة من �لأور�ق 

عالج  يف  وكذلك  �مل�ساب  �ل�سخ�س  �أنف  من  �ملهرو�سة 

و�أخذ  �لأور�ق  هر�س  خالل  من  �لأنف  و�ن�سد�د  �لزكام 

�ل�سخ�س  �أنف  يف  و�سعها  ثم  ومن  �مل�ستخرجة  �لع�سارة 

�مل�ساب. 

Lamiaceae (Mint Family)
Ocimum forskaolii Benth.

العائلة: ال�شفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ريحان، ريحون، �ساأرت، �حلبق
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جنبه �سغري، طولها 10-40 �سم، متفرعة ب�سدة، �سلبة �لقاعدة، يك�سوها زغب ف�سي �للون و�أوبار غدية ولغدية. �لأفرع م�ستلقية 

�أو �ساعدة، متد�خلة، �سلبة، و�خزة، ثنائية �لتفرع، �لأور�ق ت�ستدق قاعدتها تدريجيًا لت�سكل معالقًا ق�سري�، م�ستطيلة �ىل خطية 

�لأور�ق  للد�خل،  ومطوية  عرقية   - م�سننة  حافتها  ثاآليل،  يحمل  خ�سن  �سطحها  مم،   5-2*25-10 �أبعادها  �لقمة،  حادة  �ل�سكل، 

�لزهرية �سغرية، د�ئمة، بي�سوية، �لقنابات ت�سبه �لأور�ق �لعلوية ولكنها �أ�سغر حجمًا. جتتمع �لأزهار يف دو�ر�ت متباعدة موؤلفة من 

�أزهار، ي�سكل جمموعها ماي�سبه �لنورة �لعنقودية. �ل�سماريخ منت�سبة، �أق�سر من �لكاأ�س، تنحني بالقرب من �لقمة وتتدىل   6-2

�لأزهار لالأ�سفل، �لكاأ�س متيل لالأرجو�ين، طولها يف �لزهرة 3-4 مم ويف �لثمرة 5-7 مم، حتمل �أوبارً� غدية ولغدية طويلة ول�سيما 

�أما  متال�سقة،  دقيقة  باأ�سنان  وتنتهي  للخلف،   قمتها  ترتد  ثلمان،  حتمل  مقعرة  �لعليا  �ل�سفة  �ل�سفة،  ثتائية  �لأنبوب،  م�ستوى  يف 

�أ�سنان �ل�سفة �ل�سفلى فاأكرب حجمًا،  مثلثية-رحمية �ل�سكل، ت�ستدق قمتها 

�أو  �أزرق باهت  تدريجيًا لت�سكل �سنًا، لي�ستدمي �لكاأ�س مع �لثمرة، �لتويج 

مبي�س، يفوق طوله بنحو مره ون�سف طول �لكاأ�س، غري موبر من �لد�خل، 

�سفته �لعليا �أق�سر من �ل�سفلى. �لثمرة تتاألف من �أربع �أكينات، يزهر من 

فرب�ير/�سباط – مايو/�أيار

�جلبلية  �ملرتفعات  �ل�سحر�ء،  يف  �لوديان  �أ�سرة  يف  ينمو  املوطن: 

و�ل�سخرية حتى �رتفاع 2000م.

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي – عربي ب�سكل �أ�سا�سي ميتد �ىل �ملنطقة 

و�سمال  �أفريقيا  و�سمايل  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  يف  ينت�سر  �ل�سود�نية. 

�سرقي �أفريقيا �ملد�رية وغربي �آ�سيا و�لهند وباك�ستان. و�سرقي �ملتو�سط، 

�سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية:رعوي �سعيف.

ال�شتعمالت الأخرى: له عدة ��ستخد�مات يف �لطب

Lamiaceae (Labiatae)
Salvia aegyptiaca L. 

العائلة: ال�شفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: رعل، مرميية، �خلافية، خز�م، غبي�سة، �سجرة �لغز�ل، ب�سارى
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ع�سب معمر متخ�سب �لقاعدة، منت�سب �أو م�ستلقي، ي�سل �إىل 30 �سم ذو ر�ئحة عطرية. �لأور�ق متقابلة ، رمادية خ�سر�ء �سكلها 

بي�سوي، م�سننة �حلافة، يك�سوها �أوبار ق�سرية. �لأزهاربون �لبتالت بنف�سجي لطئة، تزدحم يف روؤي�سات �نتهائية �أو جانبية، بي�سوية 

�ل�سكل، يدعمها قنابات ت�سبه �لأور�ق لها �سكل م�ستطيل �ىل خطي وطولها بطول �لكوؤي�سات �أو تفوقها طوًل، �لكاأ�س ناقو�سية، موبرة، 

ثنائية �لوبر، طولها 5-7 مم. �لتويج-�أبي�س، يحمل بقعا وردية �أوليكية، طوله 8-12مم. �ملذكر 4 �أ�سدية، ثنائية �لقوة. �لثمرة موؤلفة 

من 4 جويز�ت، جعدة-�سبكية، طولها نحو 2 مم وعر�سها نحو 1.5مم، يظهر يف معظم �أوقات �لعام.

املوطن: �ملناطق �جلافة �ملحجرة يف ظفار حتى �رتفاع 1100م

التوزيع اجلغرايف: م�ستوطن يف ظفار وجنوب �سرقي �ليمن.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم فى�لطب

Lamiaceae (Labiatae) 
Teucrium nummularifolium Baker

العائلة: ال�شفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �جلعدة
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ع�سب معمر متخ�سب �لقاعدة، ذو ر�ئحة عطرية. �ل�سوق ب�سيطة �أو متفرعة، طولها 10-30 �سم، مورقة، مبي�سة �ىل رمادية، �سبه 

�أو �سبه لطئة،  �أو بي�سوية مقلوبة، لطئة  �أهليلجية �سيقة، م�ستطيلة  �أوبار ق�سرية. �لأور�ق رمادية -مبي�سة،  �أ�سطو�نية، يك�سوها 

طولها 12-20 مم وعر�سها 4-10 مم، وتدية �لقاعدة، كليلة �أو حادة �لقمة، �حلافة يف جزءها �لعلوي م�سننة �أو عرفية �إىل �سبه 

لطئة  �سغرية  كريات  وحتمل  وجهيها  كال  على  كثيف  وبر  يك�سوها  تامة، 

ممتلئة بزيت عطري. �لأزهار لطئة، تزدحم يف روؤي�سات �نتهائية �أو جانبية، 

بي�سوية �ل�سكل يدعمها قنابات ت�سبه �لأور�ق لها �سكل م�ستطيل �إىل خطي 

ثنائية  موبرة،  ناقو�سية،  �لكاأ�س  طوًل.  تفوقها  �أو  �لكوؤي�سات  بطول  وطولها 

ليكية،  �أو  وردية  بقعًا  يحمل  �لتويج م�سفر-�أبي�س،  5-7 مم  �لوبر، طولها 

طولها 8-12. �ملذكر4 �أ�سدية، ثنائية �لقوة. �لثمرة موؤلفة من 4 جويز�ت، 

جعدة-�سبكية، طولها نحو 2 مم وعر�سها 1.5 مم. يزهر يف �ل�سيف.

 املوطن: �ملناطق �ملحجرة �جلبلية و�ملنحدر�ت )جبال �حلجر(.

التوزيع اجلغرايف: باك�ستان، جنوب �سرقي �سبه �جلزيرة �لعربية، �سمال 

ُعمان.

 الأهمية الرعوية: غري رعوي. 

�لتي  �لعطرية  �لنباتات  من  �جلعدة  نبات  يعد  الأخرى:  ال�شتعمالت 

وطرد  �لروماتيزم  وعالج  �لغاز�ت  ولطرد  و�لتو�بل  �ل�ساي  يف  ت�ستخدم 

�حل�سر�ت وذلك بعد نقعها، كما ت�ستخدم يف عالج �لآلم �ملعدة و�ل�سد�ع 

و�أوجاع �لر�أ�س و�ملغ�س �لكلوي و�أمر��س �لربد وذلك بغلي �لأور�ق، بالإ�سافة 

�إىل �إ�ستخد�مه يف عالج �جلدري و�لأع�ساب و�لت�سنج وم�ساد �لديد�ن. وي�ستفاد من هذ� �لنبات يف عالج �ل�سد�ع و�أوجاع �لر�أ�س 

و�ل�سكري و�ملالريا ولآلم �ملعدة وذلك من خالل جتميع �جلعدة وغ�سلها باملاء �أكرث من مرة وبعدها يتم و�سعها يف وعاء معدين مع 

قليل من �ملاء و�لليمون �جلاف ، ومن ثم تغلي على �لنار وت�سفيتها بقطعة قما�س وحفظها يف وعاء وت�سرب عند �حلاجة.

Lamiaceae (Labiatae)
Teucrium stocksianum Boiss.  

العائلة: ال�شفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �جلعدة،  يعدة
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و�سيقانها  �لأور�ق،  مت�ساقطة  حولني،  �إىل  �أحيانا  وت�ستمر  حولية  �سجرة 

بي�ساوي  لونها  حادة،  �أطر�ف  ذ�ت  �لقاعدة،  عند  �لتفرع  كثرية  ��سطو�نية، 

بي�ساوية،  �سغرية  و�أور�قها  �سم،   70 �إىل  �رتفاعها  ي�سل  رمادي،  �إىل  مييل 

متقابلة، تامة �حلو�ف، تنمو �أزهارها �لبي�ساوية �إىل �سبه ��سطو�نية يف قمم 

�لفروع على هيئة �سنابل، وهي خنثوية جتتمع يف نور�ت روؤي�سية �نتهائية كثيفة، 

و�لبذور خ�سر�ء �سغرية.  ر�ئحة عطرية جميلة،  وتنبعث منها  �أبي�س،  ولونها 

يزهر يف �لفرتة من نوفمرب/ت�سرين �لثاين وحتى فرب�ير/�سباط. 

املوطن: ينت�سر بعد هطول �لأمطار يف �ملرتفعات �جلبلية على �متد�د جبال 

�حلجر �ل�سرقي �لغربي ما عد� حمافظة م�سندم، ويف �جلبل �لأ�سود )�جلبل 

�ل�سعرتي( �لذي يقع بني ولية م�سقط وولية قريات. 

التوزيع اجلغرايف: يف �سمال ُعمان

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف، ل تلجاأ �إليه �حليو�نات �لإ �إذ� م�سطرة.

الأ�شتخدامات الأخرى: ي�ستعمل لالأكل، له عدة �إ�ستخد�مات منها مهدئ 

�آللم  ت�سكني  �لتنف�سي،  للجهاز  مطهر  للديد�ن،  طارد  �ملعوية،  للتقل�سات 

ورق  ويغلي  نكهة طيبة،  لإ�سافة  �ل�ساهي  �أو  �لطازج  للحليب  ي�ساف  ت�ساقطه،  ملنع  �لر�أ�س  وغ�سل  �مل�سغ،  و�للثة عن طريق  �لأ�سنان 

�ل�سعرت مع �حلليب ومن ثم ي�سرب وهو د�فئ لعالج �لزكام، كما يتم �إ�سافته لل�سمك �ملالح للتقليل من �لر�ئحة �لزجنة �لتى تنبعث 

منه ولتفتيت �حل�سي، ويف عالج �لأور�م �لتي ت�سيب �لقدمني، ويف حالة �سيق �لنف�س �أو�لكرب. 

Lamiaceae 
Thymus vulgaris L.

العائلة: ال�شفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �ل�سعرت، �لزعرت، �سعرت، �سنعر، �سعرت
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 1 �إىل  �إرتفاعها  ي�سل  �لأ�سو�ك،  كثرية  خ�سبية،  جنيبة 

2 مرتً� عندما تكون على �سكل  �أحيانا  مرتً� وي�سل عر�سها 

�لبيا�س،  �إىل  مييل  باهت  بني  �لفروع  لون  جمموعات. 

ب�سكل مزدوج عند  وتوجد  �لثالثي،  �ل�سكل  �لأ�سو�ك  وتاأخذ 

�لنبتات �جلانبية،  لكثافة  نتيجة  و�لأ�سو�ك مرت��سة  �لعقد، 

وم�ستقيمة، �أو معكوفة �إىل �خللف، وي�سل طولها �إىل 8 مم. 

ترت�وح  �لري�سية  و�لفلق  ثنائية  ري�سية مزدوجة  �أور�ق  وذ�ت 

ق�سرية  �إبرة  هيئة  على  �أحيانا  وتكون  �أزو�ج،   6-2 بني 

�لقمة،  عند  �ملحورى  �ل�سطح  �أ�سفل  يف  �خللف  �إىل  معكوفة 

و�لفلق �لري�سية تتكون من 3-5 �أزو�ج من �لوريقات �ملتقابلة، 

�ملتغرية ذ�ت �ل�سكل �لأهليلجي �إىل �مل�ستطيلي - �لأهليلجي 

�إىل �ل�سبه �لد�ئري، ويرت�وح طولها بني 2-17 مم وعر�سها 

غري  تامة،  �حلافة  �لطرف،  مدورة  مم،   12-1.5 بني 

�إبطية  ق�سرية،  عنقودية،  �لأزهار  �سكل  �لقاعدة.  مت�ساوية 

�أو �إنتهائية. �لكوؤو�س 5 ذ�ت لون �أحمر �لذي مييل �إىل �للون 

Leguminosae
Caesalpinia erianthera Chiov.

العائلة: القرنيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: قطري ، قيتري، �سجرة �لعود
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�لأخ�سر، حو��سها �مل�ستطيلة متد�خلة، وغري مت�ساوية، وميتد طولها من 3-8 مم، و�لكاأ�س �لأ�سفل على هيئة زورق وي�سل طوله �إىل 

10 مم مقارنة مع �لكوؤو�س �لأخرى. و�لتويجيات لونها �أخ�سر مييل �إىل �لأ�سفر�ر، �سبه مت�ساوية، و�سبه د�ئرية، وطولها ي�سل نحو  

4-8 مم، و�لتويج �لعلوي ��سغر من �لتويجيات �لأخرى. �لأ�سدية 10 تتكون من خيوط طويلة وق�سرية ومرتبة ب�سكل متعاقب خيط 

طويل ويتليه �خليط �لق�سرين وذ�ت ماآبر وقاعدة بها خيوط زغباء ب�سكل �سوفاين وكثيف. و�سكل �لقرون زورقية، م�سطحة، جرد�ء، 

ولونها �أخ�سر ويتحول �إىل �للون �لأحمر، وتقريبا 27×11 مم، و�سكل �لبذور م�سطحة. يزهر يف �لفرتة من �سهر �سبتمرب/�أيلول  وحتى 

�أكتوبر/ ت�سرين �لأول.   

املوطن: تنت�سر �سجرة �لقطري/�لعود يف �ملناطق �سبه �جلافة وعلى �ملنحدر�ت �لتالل �جلبلية.

التوزيع اجلغرايف: يف ح�سرموت، و�ل�سومال، و�ثيوبيا، وكينيا �ل�سمالية، ويف �ملناطق �لغربية مثل �سهول مرباط و�سدح و�سلكوت 

وعدونب و�أر�سوق وقر�سيت و�سنري و�لفز�ئح مبحافظة ظفار يف جنوب ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد للجمال و�لأغنام.

�سناعة  يف  �ل�سجرة  هذه  من  �لبني  �للون  �إىل  �ل�سارب  �لأحمر  �للون  ذو  �لقلب  خ�سب  ي�ستخل�س  الأخرى:  الأ�شتخدامات 

م�ستح�سر�ت �لبخور بعد تقطعيه �إىل قطع �سغرية. وي�ستخدم كبديل لأخ�ساب �أخرى مثل خ�سب �ل�سندل وعود �لند، ويتم خلطه مع 

مكونات �أخرى مثل �للبان و�لزيوت �لعطرية و�مل�سك. حيث يتم �إ�ستعماله يف تعطري وتبخري �لبيوت و�ملالب�س. بالإ�سافة �إىل �إ�ستخد�مه 

يف عالج �ل�سحجات و�لقروح �جللدية تلك �لتي تنتج من �حلكة باجل�سم من خالل �إ�ستخر�ج �لرماد �لذي ينتج عن �خل�سب �مليت بعد 

�لإحرت�ق ومن ثم يتم خلطه بكمية من �ملاء تقا�س بن�سف كمية �خل�سب �مليت. 
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�سجرة د�ئمة �خل�سرة، يرت�وح �إرتفاعها بني 4-5 �أمتار، �ساق هذه �ل�سجرة على هيئة �إ�سطو�نه قوية، ذ�ت ق�سرة خ�سنة، �أور�قها 

مت�ساقطة، وذ�ت وريقات كل ورقة حتتوى على وريقات عددها يرت�وح بني 3-5 �أزو�ج، �أزهارها عذقية وذ�ت �ألو�ن خمتلفة وهي 

�لأخ�سر و�لأ�سفر و�لأحمر، �سكل �لثمار عبارة عن قرون م�سطحة طويلة، وتكون عري�سه وقليال مقو�سة وتوجد يف جمموعات. 

و�لبذور مفطحة ولونها �أخ�سر قبل �لن�سج و�أخ�سر وبني �أثناء مرحلة �لن�سج. تزهر يف �لفرتة من فرب�ير/ �سباط - مار�س/ �آذ�ر. 

يف  �ل�سرقي  �حلجر  جبال  �سل�سلة  يف  تنت�سر  املوطن: 

�ملرتفعات �لتي ي�سل �رتفاعها �إىل حو�ىل 1500 مرت. وتوجد 

نادر� يف �ملناطق �لأقل �إنخفا�س.  

التوزيع اجلغرايف: يوجد يف �مل�سرق و�ملغرب �لعربي، ويف 

مرتفعات �سل�سلة جبال �حلجر �ل�سرقي يف ُعمان.

هذه  و�أور�ق  ثمار  �حليو�نات  تاأكل  الرعوية:  الأهمية 

�ل�سجرة.

�ل�سجرة  هذه  ثمار  ت�ستخدم  الأخرى:  ال�شتخدامات 

�لأكو�خ  لبناء  خ�سبها  ي�ستخدم  وكذلك  لالأكل،  غ�سة  وهي 

وللتدفئة وخ�سو�سًا فى مو�سم �ل�ستاء نظرً� لر�ئحته �لطيبة 

ومقدرته على �لإ�ستعال بقوة.  

Leguminosae
Ceratonia Oreothauma Hillc.& al.

العائلة: القرنيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لطيو، طيو، طيوة �ل�سلة 
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ع�سب حويل طوله 20-50 �سم �جلذور ليفية، �لأور�ق قاعدية، خطية، يبلغ عر�سها 2-3 مم، �سبه �أ�سطو�نية، �أنبوبية، �ل�ساق ل حتمل 

�أور�قًا، جموفة. �لنورة عنقودية؛ �لقنابات غ�سائية، مثلثية، موؤنفة �لقمة، ت�ستدمي مع �لثمرة، �سماريخ �لأزهار متمف�سلة يف منت�سفها 

تقريبًا. �لكم ب�سيط، موؤلف من 6 قطع حره، تتو�سع يف دو�رتني، بي�ساء �إىل وردية باهتة، طول �لو�حدة منها 6-7 مم �لأ�سدية 6 

بي�سوية- كروية.  3-4 مم،  �لقو�م، طولها  �لثمرة عليبة، جلدية  �ملبي�س ثالثي �حلجري�ت.  �لقاعدة.  بالقرب من  خيوطها مت�سعة 

�لبذور 6، ثالثية �لأ�سالع، حمززة عر�سانيًا من �خللف، وحتمل 3-4 حفري�ت من كل جهة. يزهر من فرب�ير/�سباط �إىل �أبريل/  

ني�سان.

املوطن:�ل�سهوب و�ملاكي.

�سبه  �ملتو�سط،  �سرقي  �إفريقيا،  �سمايل  ينت�سر يف  �ملتو�سطية.  �ملنطقة  �إىل  و�سود�ين، ميتد  التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي عربي 

�جلزيرة �لعربية، �سمال ُعمان، �سيناء، �لعر�ق، �سورية، �إير�ن، باك�ستان، �لهند، �ل�سود�ن، �ل�سومال.

الأهمية الرعوية: غري رعوي

Liliaceae
Asphodelus tenuifolius Cav.

العائلة: الزنبقية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ب�سيلي، حمب�سي�س، حنقلوت
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ع�سب حويل منت�سب، طوله 10-40 �سم . �ل�سوق ب�سيطة �أومتفرعة، وهي عادة ب�سيطة يف �جلزء �ل�سفلي. �لأور�ق متناوبة، �ساعدة، 

لطئة، طولها 7- 24 مم وعر�سها 1 - 2 مم خطية-رحمية، حادة �لقمة، تامة �إىل م�سننة �حلافة، خ�سنة �مللم�س، رمادية-خ�سر�ء. 

�لنورة �سيمية ثنائية �ل�سعبة متدلية، �لأزهار خنثوية، �سمر�خها نحيل طوله 2– 5 مم. �لكاأ�س 4-5 مم. �ل�سبالت 5، رحمية، غ�سائية 

�حلافة، غدية- مهدبة، ت�ستدمي مع �لثمرة. �لبتالت 5، �سفر�ء طولها 3-4 مم.  �ملذكر 5 �أ�سدية و5 �سديو�ت. �ملبي�س علوي موؤلف 

3-5 حجري� ت تق�سم كل منها ب�سكل جزئي �إىل حجريتني، يعلو �ملبي�س 3-5 �أقالم. �لثمرة عليبة، كروية �ل�سكل قطرها نحو 2 مم 

�سفر�ء- بنية،  تن�سطر �إىل 10 �أجز�ء يت�سمن كل منها بذرة و�حدة. يزهر من مار�س/�آذ�ر – مايو/ �أيار.

 املوطن: �جلبال، بني �ل�سخور، �ملنخف�سات �لرملية و�ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف جنوبي و�سرقي �أوروبا، قرب�س. �سرقي �فريقيا �ملد�رية، من �سمايل �إفريقيا حتى �لباك�ستان، و�سط 

َ��سيا، �ل�سعودية �ليمن، �ليمن، ُعمان،

الأهمية الرعوية: رعوي.

Linaceae
Linum corymbulosum Reichnb.

العائلة: الكتانية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: كتان
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جنبه مرتفعة �أو �سجرة �سغرية ي�سل طولها حتى 6 م. ق�سرة �ل�ساق مبي�سة بنية. �لأور�ق متناوبة، طولها 6 – 12 �سم وعر�سها 4 

�سم، �إهليلجية �إىل بي�سوية، تامة �حلافة، حادة �لقمة، وتدية �لقاعدة، زغبة ول�سيما على �لأع�ساب، مع �أوبار حممرة-بنية. �لأزهار 

�سفر�ء، جتتمع يف نورة عنقودية كثيفة. �سمر�خ �لزهرة طوله نحو 2 �سم، موبر. �أحمر، �ل�سبالت 5، حرة، �أبعادها نحو 6*4.5 مم، 

م�ستطيلة – بي�سوية حتمل 1 �أو 2 غدة يف قاعدتها، �لبتالت �أبعادها 13*8 مم، بي�سوية، تتاألف من ظفر ق�سري ون�سل مدور �لقمة 

ومهدب �إىل حد ما. �لأ�سدية 10، �ملاآبر لطئة، تتفتح بثقوب قمية. �لأقالم 2. �لثمرة حتمل �أجنحة بي�سوية حممرة �إىل بنية طولها 

3.5 – 4.5 �سم، تك�سوها �أوبار طرية، تتك�سر عند �لن�سج 

�أجز�ء ي�سم كل و�حد منها بذرة و�حدة. يزهر  �إىل عدة 

من �أبريل/ني�سان �إىل يونيو/حزير�ن. 

املوطن: �لأودية �ملحجرة و�ملنحدر�ت �ل�سخرية.

�ليمن،  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  اجلغرايف:  التوزيع 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة، �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من زيت �لقف�س �لذي 

�أثناء  يتم ��ستخر�جه من بذور �لنبات يف تخفيف �حلمى 

و�سعه على �لر�أ�س، وينعم �جللد. كما ي�ستعمل يف �لدباغة 

ومعاجلة �لتهابات �ملو��سي بعد جتميع �ل�سعري�ت �حلمر�ء 

وطحنها  جتفيفها  ثم  �حلديثة  �خل�سرية  �لنمو�ت  من 

وخلطها مع �ملاء.

Malpighiaceae
Acridocarpus orientalis A. Juss

العائلة: امللبيغيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: قف�س، �لقف�س، �ثبوت، �أوثت
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جنبة ي�سل �رتفاعها حتى 2م �أو �أكرث، يك�سوها وبر �سويف ق�سري �أبي�س �إىل رمادي �للون �إ�سافة �إىل �أوبار جنمية منطبقة، ويالحظ 

على �سماريخ �لأزهار و�لأفرع �ل�سغرية �أوبارً� ق�سرية غدية. �ل�سوق كثرية �لأفرع، �أ�سطو�نية يف �جلزء �ل�سفلي وز�وّية يف �لأعلى . 

�لأور�ق 5-8*4-7 �سم. طويلة �ملعالق؛ �لأذنات خطية، حادة �إىل خمرزية �لقمة؛ �لن�سل بي�سوي – قلبي، حاد �إىل موؤنف �لقمة، 

م�سنن �إىل �سبه مف�س�س �حلافة، �لوجه �ل�سفلي رمادي �إىل م�سفر �للون، يغطيه 

�أوبار ناعمة ق�سرية وذو  �أوبار �سوفية جنمية، و�لوجه �لعلوي د�كن �أكرث ويغطيه 

ومتمف�سلة  �لأور�ق  معاليق  �أطول من  �أو  �أق�سر  �لأزهار  �سماريخ  بارزة،  �أع�ساب 

�أو �نتهائية �لتو�سع، �ل�سفلية مفردة و�لعلوية جتتمع  �إبطية  يف منت�سفها، �لأزهار 

�ل�سكل،  ناقو�سية  �سم،   1.5*1.2 .�لكاأ�س  3.5�سم  نحو  قطرها  جمموعات،  يف 

�أو �أطول،  �أو وردي، طوله �سعفي  طول �لكاأ�س  خما�سية �لف�سو�س، �لتويج �أ�سفر 

ب�سكل  مثلومة  �ل�سدوية،  �لأنبوبة  قاعدة  مع  وملتحمة  بقو�عدها  ملتحمة  �لبتالت 

عدد  �إىل  �لأعلى  يف  تتفرع  �سدوية  �أنبوبة  لت�سكل  �لأ�سدية  خيوط  تلتحم  طفيف، 

كبري من �ملاآبر. �ملاأنث عديد �لكر�بل، �ملبي�س علوي، يعاوه قدم يتفرع �إىل عدد من 

�مليا�سم، ي�ساوي عددها عدد �لكر�بل، �لثمرة ف�سومة تتاألف من 25- 35 �أق�سومة 

ثمرية، طولها نحو 1�سم، قمتها مقطوعة �أو مدورة، م�سودة - بنية، �لبذور كلوية �ل�سكل طولها نحو 2مم، يزهر من مايو/�أيار �إىل 

�أغ�سط�س/�آب.

 املوطن: �لو�حات يف �ل�سحاري �حلارة �أو يف �لأر��سي �ملروية وقرب �ملياه. 

�ل�سود�ن،  �لهند،  �أفغان�ستان،  باك�ستان،  �أير�ن،  �لعر�ق،  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  م�سر،  يف  ينت�سر  مد�ري،  اجلغرايف:  التوزيع 

نيجرييا، �ل�سنغال.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

و�لذرة  �لتمر  �إ�سافة  مع  جد�  �سغرية  قطع  �إىل  تقطيعه  بعد  ماء  على  يحتوي  وعاء  يف  �لنبات  يطبخ  الأخرى:  ال�شتعمالت 

و�لأ�سماك �ل�سغرية، ومن ثم يتم تقدميه للما�سية و�لأبقار حيث ي�ساهم يف زيادة �إدر�ر �حلليب وزيادة �ل�سمنة، كما يتم ��ستخد�م 

جذور هذ� �لنبات وهي على �سكل م�سحوق معلق يف �ملاء حيث ياأخذ منه مرتني خالل �ليوم بجرعات ترت�وح بني 5 �إىل 7 جر�م يف 

عالج �لدي�سنطاريا، وي�ستفاد من �لأور�ق وهي على �سكل عجينة مع �ملاء و�لفلفل �لبلدي  يف معاجلة �ل�سيالن بحيث تاأخذ كل ع�سر 

دقائق بكميات قليلة.

Malvaceae (Mallow, Cotton or Hollyhock Family)  
Abutilon pannosum (Forst. F.) schlecht

العائلة: اخلبازيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  منكاع، �ملنقاع، �لتلمان
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�ساعدة.  �ملركزية  �أن  �أو  م�ستلٍق  جميعها  عديدة،  �ل�سوق  �سم،   25-10 طوله  متفاوتة،  بدرجات  موبر  معمر(،  )نادرً�  حويل  ع�سب 

�لأور�ق ب�سيطة طولها 1-5 �سم ، طويلة �ملعالق؛ �لأذنات 8 مم، �سبه غ�سائية، رحمية �إىل بي�سوية، مهدبة ن�سل �لورقة مدور �إىل 

كلوي يف �ل�سكل �خلارجي، عريف �حلافة، �سحل �لتف�س�س، زغب. �لأزهار مفردة �أو يف عديدة يف �آباط �لأور�ق. �ل�سماريخ طويلة، 

غري مت�ساوية منب�سطة �أو متدلية بعد �لإزهار. �لكوؤي�س موؤلف من 

ثالث قطع حرة، خطية، �أق�سر من �لكاأ�س، �لكاأ�س طولها نحو 5 

مم، ف�سو�سها متجمعه، ترتد قمتها �إىل �خللف، مثلثية، حادة 

�لقمة، يغطيها �أوبار جنمية، وهي ل تتابع منوها مع تطور �لثمرة، 

وردية،  �أو  ليلكية  عروق  ذ�ت  بي�ساء  1�سم،  طولها   5 �لبتالت 

بي�سوية مقلوبة، وتدية �لقاعدة، قمتها مثلومة بعمق، موبرة يف 

�لأ�سفل. �لثمرة ف�سومة موؤلفة من عدد من �لأق�سومات �لثمرية، 

�لأق�سومة مدورة.  5-7 مم، مل�ساء غري جمعدة، حافة  قطرها 

يزهر من مار�س/�آذ�ر �إىل �أبريل/ني�سان.

 املوطن: �لأماكن �ملع�سو�سبة. 

�أير�ين  متو�سطي،  �أوربي-�سيبريي،  اجلغرايف:  التوزيع 

�سمال  �آ�سيا،  �أفريقيا، غربي  �سمايل  �أوروبا،  ينت�سر يف  تور�ين، 

ُعمان. 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Malvaceae
Malva neglecta Waller.

العائلة: اخلبازيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: خبيز، �خلبيز
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ع�سب حويل، موبر �أو �سبه �أجرد طوله 5- 50 �سم. �ل�سوق منت�سبة �إىل �ساعدة �أو م�ستلقية، �لأور�ق ب�سيطة معالقية طول �ملعالق 

5-25 �ســم، �لأذنات 3-7 مـم، �سبـــه غ�ســائيــة، م�ستطيلة-رحميــــة �إلــى بي�سويـــة �ل�ســكل، موؤنفة، طـويلــة �لأهــد�ب. �لن�سـل د�ئــري 

�ل�سكل، قلبي �لقاعدة، عريف �حلافه، غري مف�س�س �أو ي�سم 5-7 ف�سو�س كليله، قطره نحو 1-4 �سم )وقد يبلغ 10�سم(. جتتمع 

 25  -3 �ل�سمر�خ  �لتو�سع؛  �لأزهار يف جمموعات )2-4 زهرة عادة(�إبطية 

قطع   3 من  موؤلف  كوؤي�س  �لكاأ�س  يدعم  �لثمرة،  يف  متدل  �إىل  منب�سط  مم، 

3-6 مم يف  �لكاأ�س  �لكاأ�س،  �إىل ثلثي طول  حرة، خطية، يبلغ طولها ن�سف 

�لزهرة، ويبلغ 8-10مم يف �لثمرة، �سبالتها ملتحمة تنتهي بخم�س ف�سو�س 

بي�سوية �إىل مدورة، موؤنفة �لقمة، ت�سبح منب�سطة يف �لثمرة. �لتويج موؤلف 

�أرجو�نية و�أحيانًا بي�ساء، بي�سوية  �إىل  5-9 مم وردية  5 بتالت، طولها  من 

ف�سومة  مم،   8-4 قطرها  �لثمرة  �لقمة،  مثلومة  �لعام،  �سكلها  يف  مقلوبة 

موؤلفة من عدد من �لأق�سومات �لثمرية، �سبه جرد�ء، �سطحها جمعد ويحمل 

�إىل  �أو م�سننة يزهر من فرب�ير/�سباط  تامة  �لأع�ساب، حافتها  �سبكة من 

مايو/�أيار. �لبذور �سود�ء، جرد�ء، قطرها نحو 1 ملم.

املوطن: �أطر�ف �لطرقات و�لأماكن �ملهجورة و�لأر��سي �لبور.

و�لتور�نية  و�لير�نية  �ملتو�سطة  �ملنطقة  يف  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

وينت�سر يف �أفريقيا و�أوروبا و يف جنوبي وغرب جنوبي �آ�سيا، ينت�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد ويوؤكل مطبوخًا من قبل �لأن�سان.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستعمل هذ� �لنبات لتح�سني لون �لوجه و�لب�سرة، ويف �لطب يتم ��ستخد�مه ملعاجلة �لقروح وذلك من 

خالل لبخ �لع�سبة �لغ�سة و�ملهرو�سة، ويف عالج �لنزلت �ل�سدرية، و�لنزلت �ملعوية و�لتهاب �حللق و�للوزتني من خالل �سرب مغلي 

�خلبيزة، وكذلك ي�ستخدم يف معاجلة خ�سونة �ل�سوت وجفاف �جلهاز �لتنف�سي.

Malvaceae
Malva parviflora L.

العائلة: اخلبازيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: خبيز، خبازة، خباز،  قر�س �حلمام
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ع�سب معمر متخ�سب �لقاعدة �أو جنبه �سغري، ي�سل طوله حتى 1 م. �لأفرع منب�سطة، زغبة، �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، قلبية �لقاعدة، 

مف�س�سة ولكن ب�سكل غري عميق �ىل 3)�أحيانًا 5( ف�سو�س مثلثية عري�سة، مدورة �لقمة، تامة �حلافة، خمملية �لأوبار، طول �ملعالق 

2 �سم.  �لكوؤي�س موؤلف  �آباط �لأور�ق، ي�سل قطرها �إىل نحو  �أ�سفاع يف  �أو يف  1.5-5*2-6 �سم. �لأزهار مفردة  �أبعادها  1-6 �سم 

من 3 قطع حره، طولها وعر�سها 2-2.5 �سم، قاعدته قلبية، ي�سبح غ�سائيًا ويحيط بالثمرة. �لكاأ�س خمــا�سية �لف�سو�س، طــولها 

نحــو 5 مم، �لتويج 5 بتالت، �أ�سفر باهت يف �ملحيط مع مركزي قرمزي �أو �أحمر، �أبعادها 18*8 مم تلتحم خيوط �لأ�سدية يف �أنبوبة 

علوي،  �ملبي�س   ، �ملاآبر  من  كبري  �لعلوي عدد  يتفرغ من جزئها  �سدوية 

�لثمرة   .5 �مليا�سم  بوي�ستان،  منها  كل  يف  حجري�ت  خم�س  من  موؤلف 

�مل�ساريع،   خما�سية  �لأ�سالع  خما�سية  مم،   6-5 قطرها  كروية  علبية 

�أيلول �إىل  متفتحة، مت�سمنة يف �لكوؤي�س �ملت�سخم. يزهر من �سبتمرب/ 

�كتوبر/ ت�سرين �لأول.

�أ�سرة  ويف  و�خلفانية  �لرملية  �ملناطق  يف  �ملهجورة  �لأر��سي  املوطن: 

�لوديان.

�لباك�ستان،  �إىل  �أفريقيا  �أثيوبيا،  �سرقي  من  اجلغرايف:  التوزيع 

وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

من  �مل�ستخل�س  )ي�ستخدم  و�سناعي  طبي  الأخرى:  الأ�شتعمالت 

�جلذور �ل�سوق كمادة منظفة(

Malvaceae
Senra incana Cav.

العائلة: اخلبازيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سمرهوت، �سمرحت
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ب�سيطة،  �لأور�ق  م.   6 حتى  �رتفاعها  ي�سل  �مل�سكن،  وحيدة  �سجرة  �أو  جنبة 

متناوبة، جرد�ء رحمية �ل�سكل، تامة �حلافة، موؤنفة، �لقمة �أبعادها 15-2*1-

4 �سم ، طول �ملعالق 1-4 �سم. �لأزهار وحيدة �جلن�س، جتتمع يف نورة تينية 

�سكل قربة حتمل  تلتحم حو�فه على  �لقو�م،  �لنورة حلمي  يكون كر�سي  حيث 

�لأزهار على كامل �سطحها من �لد�خل. �لكم ب�سيط، يتاألف من 2-6 ف�سو�س، 

�ملذكر يف �لأزهار �لذكرية يتاألف من 1-3 �أ�سدية، �ملبي�س يف �لأزهار �لأنثوية 

مم،   9-6 قطرها  كروية،  تينة،  ندعوها  نورة  ناجت  �لثمرة  �حلجرية.  وحيدة 

لطئة �أو ذ�ت �سمر�خ طوله نحو 3.5 مم، تتاألف من عدد كبري من �لأكينات. 

املوطن: �لوديان، قرب جمرى �ملياه، �ملناطق �ملزروعه حتى �رتفاع 2000م

�إفريقيا و�ل�سعودية و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ليمن،  التوزيع اجلغرايف: 

و�سمال �سلطنة ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Moraceae (Mulberry or Fig Family)
Ficus cordata Thump. Subsp. Salicifolia (Vahl) C.C. Berg

العائلة: التوتيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: لثب، تني بري
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�لأور�ق  من  �لقليل  حتمل  �للون  مزرقة  خ�سر�ء-رمادية  �سجرة 

طولها 4-10 م. �لأفرع ثنائية �لتفرع، �ساعدة، ت�سكل تاجًا بي�سويًا 

متناوبة،  م�ساعفة،   ري�سية  مركبة  �لأور�ق  مقلوبًا.  بي�سويًا  �أو 

طولها 30 �سم �أو �أكرث، �ملحور �لأويل متطاول، متمف�سل يحمل 3 

�أ�سفاع من �لأ�سالع �لنحيلة �ملتقابلة، �لتي حتمل عددً� قلياًل من 

�لوريقات �ملتباعدة �لتي ت�سقط مبكرً�. �لوريقة بي�سوية مقلوبة-

�لنورة  �سم.   0.2-0.1*2-1 �أبعادها  كليلة،  مقلوبة،  رحمية 

�سيمية،  �أبطية، �سماريخها موبرة، قليلة �لأزهار ومتباعدة، ي�سل 

طولها حتى 30 �سم، �لأزهار �سمر�خية، �أزدو�جية �لتناظر، تتو�سع 

قطع �لكم و�لأ�سدية على حافة كر�سي �لزهرة �لذي ياأخذ �سكل قمع 

1.5�سم  قطرها  باهتة،  �سفر�ء  �إىل  بي�ساء-وردية  جدً�،  ق�سري 

�أو �أكرث، �ل�سبالت 5، م�ستطيلة-رحمية، موؤنفة �لقمة. �لبتالت 5 

Moringaceae (Horseradish Tree, Drumstick Tree or Ben- Oil Tree Family)

Moringa peregrine (Forssk.) Fiori
العائلة: البانيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سوع، �لي�سر، �لبان، �لبهني، حبة غالية، حب �لي�سار، بيان، بان عوير
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غري مت�ساوية، طولها ي�سل حتى 1.5 �سم وعر�سها حتى 5 مم م�ستطيلة - 

بي�سوية مقلوبة ، كليلة، �ملذكر5 �أ�سدية، غري مت�ساوية، خيوطها حرة تتناوب 

3 كر�بل، �ملبي�س علوي،  وحيد �حلجرية، يحمله  �ملاأنث  3-5 �سديو�ت.  مع 

عليبة  �لثمرة  مقطوط.  مبي�سم  ينتهي  ب�سيط  قلم   ويعلوه  ق�سرية،  �سويقه 

 30  -10 �أبعادها  م�ساريع،   3 بو��سطة  تتفتح  �للون  بنية  م�سلعة،  متدلية، 

*1.5 �سم، �لبذور كثرية، ثالثية �ل�سالع، بي�سوية، ي�سل طولها حتى 1�سم، 

غري جمنحة، بي�ساء، يزهر من مار�س/ �آذ�ر – مايو/�أيار.

حتى  و�جلبال  �ل�سخرية  �ملنحدر�ت  مد�ري/  �سحر�وي  مناخ  املوطن: 

وهو  �لقا�سي  �ل�سقيع  يتحمل  ل  �لبحر،  �سطح  عن  1300-1500م  �رتفاع 

مقاوم للجفاف وينمو يف �لرتب �لفقرية وحمو�سة �لرتبة مابني 9-4.5.

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف �سمال �سرقي �أفريقيا �ملد�رية. جنوب غربي 

�آ�سيا، ينت�سر يف ُعمان.

ت�ستخدم  حيث  جيد  علف  �لأغر��س  متعدد  �لنبات  الرعوية:  الأهمية 

وي�ستخدم  و�لدو�جن،  �ملا�سية  لتغذية  �لغذ�ئية  بالعنا�سر  �لغنية  �لأور�ق 

للتفحيم.

�ل�سوع كقاب�س مهيج للجلد، وفى  ي�ستعمل نبات  ال�شتعمالت الأخرى: 

در �لبول يف هيئة منقوع. كما ي�ستفاد منه يف �أيام �لأعياد يف عملية �ل�سو�ء.
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عندما  ول�سيما  ب�سيطة، عطرية  �لأور�ق  �لزو�يا،  رباعية  �لأفرع  �ل�سوق عديدة،  م،   3-0.5 د�ئمة �خل�سرة، جرد�ء، طولها  جنبة 

تفرك باليد، متقابلة �أو �سو�رية، ق�سرية �ملعالق، جلدية �لقو�م، جرد�ء، بي�سوية – رحمية �إىل �أهليلجية، خ�سر�ء لمعة، يوجد على 

�سطحها نقط  �سفافة. �لأزهار خنثوية �سعاعية �لتناظر، مفردة �أو جتتمع يف نور�ت �سيمية ق�سرية، قطرها نحو 1.5�سم، �سمر�خية. 

�لكاأ�س خم�س �سبالت ملتحمة بقو�عدها، طولها 2-3  مم، بي�سوية 

حادة، �لتويج 5 بتالت، بي�ساء، بي�سوية مقلوبة �إىل مدورة، يفوق 

�لأ�سدية عديدة وحرة،  �ل�سبالت،  بنحو ثالث مر�ت طول  طولها 

تتو�سع يف عدة �سفوف. �ملبي�س �سفلي يتاألف من 2-3 حجري�ت، 

زكية،  ر�ئحة  �لثمرة عنبة ذ�ت  بوي�سات عديدة.  كاًل منها  ي�سم 

م�سودة- كروية،  �سبه  �إىل  عري�سة  �إهليلجية  مم،   10-8 طولها 

زرقاء عند �لن�سج، يعلوها �إكليل ميثل ف�سو�س �لكاأ�س �مل�ستدمي. 

وتن�سج ثماره يف نوفمرب/ت�سرين �لثاين. يتباين �لنوع ب�سكل كبري 

يف حجم �لأزهار و�لثمار. يزهر من مايو/�أيار �إىل �أغ�سط�س/ �آب. 

املوطن: �ملكي وعلى �سفاف �لنهار وجماري �لأودية يف ُعمان. 

�ملنطقة  غربي  جنوب  �ىل  ميتد  متو�سطي  اجلغرايف:  التوزيع 

�لير�نية �لتور�نية، �سمال ُعمان. 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: نبات �إليا�س له عدة ��ستخد�مات منها عالج �لبو��سري وذلك من خالل دخان �لأور�ق وكذلك لالإر�حة من 

�لآلم وم�سهل قوي باإ�ستعمال �أور�قه، كما ي�ستفاد من ثماره يف تقوية �ملخ و�لقلب، و�إدر�ر �لبول و�لطمث وتغذية �لدم، ومنو �ل�سعر، 

ويف معاجلة �ل�سد�ع وطرد �لغاز�ت و�لإ�سهال وقاب�س و�لنزيف و�لروماتيزم و�لدو�سنتاريا، و�لنزلت �ل�سعبية. وت�ستخدم �لأور�ق يف 

عالج �أمر��س �لدماغ مثل �ل�سرع، ويف عالج �سوء �له�سم، و�أمر��س �ملعدة و�لكبد، ولدغة �لعقرب. كذلك يتم �إ�ستخر�ج �لزيت من 

�لأور�ق لإ�ستخد�مه كمبيد للجر�ثيم وكمطهر و�ملثانة و�جلهاز �لتنف�سي.

Myrtaceae
Myrtus communis L.

العائلة: الآ�شية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �ليا�س، �لآ�س 



للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

133
الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر، ي�سل طوله حتى 50 �سم. �ل�سوق متخ�سبة، منت�سرة، زغبة. �لأور�ق ب�سيطة، متقابلة، لطئة �أو ق�سرية �ملعالق )ي�سل 

طول �ملعالق حتى 6 مم( رحمية �إىل �هليلجية-رحمية �أو بي�سوية-م�ستطيلة، �أبعادها  1.5-6.5*2.5-8 مم، �لأفرع �لتي حتمل 

�لأزهار �سغريه طولها  ثنائيًا.  �لعلوي، جرد�ء تتفرع  �لأزهار نحيلة يف �جلزء، 

خطية،  بالنورة  �ملحيطة  �لقنابات  روؤي�سية،  �سبه  نور�ت  يف  جتتمع  مم،   2 نحو 

زغبة،   ، بي�سوية  �لأزهار  تدعم  �لتي  �لقنابات  مت�ساقطة.  1.5-2 مم.  طولها 

ب�سيط،  �لكم  2-3 مم  نحيلة جدً�، طولها  �لأزهار  �سماريخ  1 مم،  نحو  طولها 

يف  مت�سمنة   ،3 �لأ�سدية  �لف�سو�س.  خما�سي  �للون،  وردي  �ل�سكل،  ناقو�سي 

�لتويج، خيوطها ق�سرية طولها نحو 1.5 مم، ملتحمة بقو�عدها. �ملبي�س علوي، 

يعلوه قلم يفوق �ملبي�س بطوله. �لثمرة �أكينة حماطة باجلزء �ل�سفلي من �لكم 

�مل�ستدمي، م�ستطيلة تعر�س تدريجيًا باجتاه �لقمة �مل�ستديرة، طولها نحو 3 مم 

خما�سية �لأ�سالع، زغبة يف م�ستوى �لأثالم. يزهر من نوفمرب/ت�سرين �لثاين 

�إىل دي�سمرب/ كانون �لأول. 

املوطن: �لأماكن �ل�سخرية �جلافة.

التوزيع اجلغرايف: �إفريقيا و�سبه �جلزيرة �لعربية و�لهند وباك�ستان. 

الأهمية الرعوية: يرعى �لنبات من قبل �لأغنام وتوؤكل �لبذور.

Nyctaginaceae (Bougainvillea or Four O”clock Family) 

Boerhavia rubicunda Steud.
العائلة: ال�شبّيات )�شب الليل( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: حدمد�ن، حدمد�م، �سجار، ك�سة �لر�عي
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ع�سب معمر متفرع ب�سكل غري منتظم. �ل�سوق جرد�ء،  مبي�سة-خ�سر�ء، �لأفرع �لفتية زغبة. �لأور�ق ب�سيطة،  متقابلة،  بي�سوية 

�ىل �سبه مدورة، �أبعادها 1.2-4*1=2.5 �سم. متموجة �إىل جيبية �حلافة، حادة �إىل كليلة �لقمة، جرد�ء �أو قليلة �لزغب، وتدية 

�إىل �سبه قلبية �لقاعدة، معالقية)ي�سل طول �ملعالق حتى 1.5 �سم(. �لنورة عثكولية،  قا�سية، جتتمع �لأزهار يف دو�ر�ت متباعدة. 

�ل�سكل  قمعي  �أحمر،  وردي-  �أو  وردي  �لطبيعة،  تبلي  ب�سيط،  �لكم  مم،   6 نحو  طولها  �سغرية  خنثوية،  �لأزهار  �سغرية،  �لقنابات 

�أزهار   5-3 عقدة  كل  م�ستوى  يف  يوجد  ف�سو�س،  بخم�سة  ينتهي 

مرت�كبة، �ل�سماريخ ق�سرية 1-4 مم ومتينة. �ملذكر 2-3 �أ�سدية،    

حرة، �ملبي�س وحيد �حلجرية. علوي، يعلوه قلم يفوق طوله طول 

مع  �مل�ستدمي  �لكم  �أنبوب  يف  مت�سمنة  �أكينة،  �لثمرة  �لأ�سدية. 

دبقة  و��سح،  غري  ب�سكل  �أ�سالع   10 ت�سم  �أ�سطو�نية،  �لثمرة، 

فرب�ير/�سباط  من  يزهر  �سغرية،  بنتوء�ت  قمتها  تنتهي  وغدية، 

– مار�س/�آذ�ر. 
املوطن: �لأماكن �لظليلة يف �ل�سحاري. 

�ملناطق  �إىل  وميتد  �ل�سود�نية  �ملنطقة  اجلغرايف:  التوزيع 

و�سبه  وفل�سطني،  وم�سر،  �ملد�رية،  �أفريقيا  و  ينت�سر  �ملجاورة، 

�جلزيرة �لعربية،  و�أير�ن، و�لهند، و ينت�سر يف ُعمان .

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Nyctaginaceae (Bougainvillea or Four o”clock Family) 

Commicarpus helenae (Roem. & Schultes) Meikle.
العائلة: ال�شبّيات )�شب الليل( 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عيطف، رفرف، غومل
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�سجرة �سغرية �أو جنبة، م�ستدمية �خل�سرة، طولها 1.5-10 م. �ل�ساق متعرجة، غزيرة �لتفرع، �لق�سرة رمادية- بنية، مل�ساء يف 

�لأفرع �لفتية ، تت�سقق مع تقدم �ل�سجرة يف �لعمر. �لأور�ق ب�سيطة، متقابلة، تامة، جلدية، ق�سرية �ملعالق، م�ستطيلة �إىل رحمية، 

خ�سر�ء لمعه على �لوجه �لعلوي، ف�سية يغطيها حر��سف كثيفة على �لوجه 

�ل�سفلي. �لنورة عنقودية �إبطية. �لأزهار �سغرية، خنثوية. �لكاأ�س 4 �سبالت 

كرميي  �إىل  �أبي�س  �ل�سكل،  دولبي  �سبه  ملتحمة،  بتالت   4 �لتويج  ملتحمة. 

�للون، �ملذكر �سد�تان تتميز�ن بخيوط ق�سرية وماآبر كبرية، �ملاأنث كربلتان، 

�ملبي�س وحيد �حلجرية. �لثمرة نووية، �هليلجية مقطوطة �أو تت�ستدق نهايتها 

بذرة  ت�سم  بالزيت،  غنية  �لن�سج،  عند  ت�سود  ثم  خ�سر�ء  تكون  تدريجيًا، 

و�حدة عادة، يزهر يف مار�س/�آذ�ر – �أبريل/ ني�سان.

املوطن: �جلبال �ل�سمالية وظفار.

حتى  �ملتو�سط  �لبحر  منطقة  يف  �لنت�سار  و��سع  اجلغرايف:  التوزيع 

��سرت�ليا،  ويف عمان ينت�سر يف �سل�سلة مرتفعات �جلبل �لأخ�سر ومرتفعات 

جبال حمافظة ظفار �لرطبة.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد وخا�سة للماعز.

Oleaceae (Olive Family)
Olea europaea L.

العائلة: الزيتونيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عتم ، زيتون، ميطان، �لعتم، ُمطني
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3-6م. �لأور�ق ر�حية �ل�سكل، ي�سل  جنبة عديدة �ل�سوق، طولها 

1.2م، �ملعالق غري م�سوك  1.2م وطولها نحو  �إىل نحو  عر�سها 

�لو�حدة  طول  وريقة،   30-20 �لورقيات  �سم،   60-30 طوله 

مرة  �ساق  كل  تزهر  �ساحب،  �أخ�سر  لونها  �سم،  منها120-30 

و�حدة ثم متوت، لكن �سوقًا جديدة تولد من �أ�سفل �جلذع. �لنورة 

�لثمرة  2-3 م، وتتاألف من عثكول مفتوح.  تولد على �ساق طويلة 

برتقايل  �إىل  بني  لونها  �سم،   1.5 نحو  قطرها  لالأكل  �ساحلة 

تت�سمن بذرة و�حدة. 

املوطن: �ملناطق �ملد�رية و�سبه �ملد�رية.

التوزيع اجلغرايف:  �سحر�ء �آ�سيا �لو�سطى يف �أفغان�ستان

وباك�ستان و�جلزيرة �لعربية.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Palmae (Arecaceae) 
Nannorrhops ritchieana (Griff) Aitch.

العائلة :النخليات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف  �شلطنة ُعمان:  �سعف ، زبروت، عرف، ع�سف
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ع�سب حويل �أو معمر، طوله 5-20 �سم، عدمي �ل�ساق، تك�سوه �أوبار ناعمة كثيفة، �لأور�ق تخرج على �سكل وريدة يف قاعدة �لنبات، 

خطية �إىل رحمية �ل�سكل، حادة �لقمة، ت�سيق تدريجيًا باجتاه �لقاعدة، تامة �حلافة �أو قليلة �لت�سنن. �لنورة، �سنبلة،  بي�سوية �إىل 

بي�سوية- مدورة،   �لقنابات  8-30 مم.  �لأور�ق، طولها  �لطول، حاملها عدمي  متباينة يف  م�ستلقية،  �أو  منت�سبة  �ل�سكل،  �أ�سطو�نية 

�أنبوب ق�سري ينتهي  4 �سبالت، ملتحمة على �سكل  غ�سائية مع �سلع متو�سط ذو طبيعة ع�سيبة، طولها م�ساو لطول �لكاأ�س. �لكاأ�س 

باأربعة ف�سو�س مت�ساوية تقريباً، زورقية �ل�سكل، بي�سوية �إىل �هليلجية، كليلة �لقمة، غ�سائية �سلعها �ملتو�سط ذو قو�م ع�سبي. �لتويج 

4، تربز ب�سكل خفيف. �ملاأنث ثنائي  باأ�سلة ق�سرية، �لأ�سدية  4 بتالت، ملتحمة، ف�سو�سها بي�سوية، عري�سة جرد�ء، تنتهي قمتها 

�لكر�بل، �ملبي�س علوي، ثنائي �حلجري�ت. �لثمرة عليبة غ�سائية جافة،  بي�سوية، حتتوي على بذرتني، �لبذرة بنية �للون �هليلجية 

�ل�سكل، طولها 2-2.5 مم، غنية باللثاأ �لنباتي. يزهر من يناير/كانون �لثاين – �أبريل /ني�سان.

املوطن: �ل�سحاري و�لأودية.

التوزيع اجلغرايف:  �سحر�وي- عربي وغرب �ير�ين- تور�ين، ينت�سر �سمال غربي �أفريقيا، �ملنطقة �ملتو�سطية،جنوب غربي ��سيا 

حتى �لباك�ستان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Plantaginaceae
Plantago ovata Forssk.

العائلة: الربلية)احلملية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : �لربل، لقمة �لنعجة، م�سي�س، �من
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جنبة �سوقها منت�سبة، ي�سل طولها حتى 60�سم. �لأور�ق ب�سيطة، يوجد معظمها يف قاعدة �لنبات، رمادية – خ�سر�ء، ملعقية �ل�سكل، 

يغطيها طبقة من �مللح �لذي يقوم باإفر�زه غدد موجودة يف ب�سرة �لأور�ق. جتتمع �لأزهار يف �سنابل، �لأزهار مرت��سة توجد يف جهة

ز�هية،  �لكاأ�س  عنقودية،  نور�ت  يف  �ل�سنابل  جتتمع  و�حدة، 

جافة،  غ�سائية  ف�سو�سها  �لأع�ساب،  خما�سية  �أنبوبية  م�ستدمية 

بعد  �لكاأ�س  �أنبوب  �سمن  ويقع  جعدً�  ي�سبح  و��سح،  غري  �لتويج 

�لثمرة  �لأقالم5.  �لتويج.  لف�سو�س  مقابلة   ،5 �لأ�سدية  �لإزهار. 

جافة، غ�سائية قا�سية �لقمة، مت�سمنة يف �لكاأ�س، بي�سوية، وحيدة. 

�لبذرة يزهر طيلة �أيام �ل�سنة تقريبًا.

املوطن: يتحمل ملوحة �لرتبة وينمو يف �لرتب �لرملية.

�سرقي  و�سمال  �لعربية،  �جلزيرة  �سبة  اجلغرايف:   التوزيع 

�فريقيا و�سرق �لباك�ستان، جنوب ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Plumbaginaceae (Leadwort, Sea – Lavender or Thrift Family)

Limonium stocksi
العائلة :الر�شا�شيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: خز�مى �لبحر، جي�سب
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جنبة مت�سلقة، ي�سل طولها حتى 2م. �ل�سوق مورقة، جرد�ء يف �جلزء �ل�سفلي، حتمل غددً� لطئة يف �ملنطقة �لتي حتمل �لأزهار. 

لت�سكل معالقًا  تدريجيًا  قاعدتها  ت�ستدق  �لقمة،  �هليلجية، حادة  �إىل  بيب�سوية  �سم   4-2*10-6 �أبعادها  متناوبة  ب�سيطة،  �لأور�ق 

 5-4 طولها  ورقية،  طبيعة  ذ�ت  �لقنابات  دبقة؛  عنقودية  نور�ت  يف  جتتمع  �لتناظر،  �سعاعية  �لأزهار  �حلافة.  متموجة  ق�سريً�، 

 14  -12 طوله  �أنبوبي  �لكاأ�س  لطئة.  بغدد  مغطاة  بي�سوية  مم 

لطئة.  منطني  من  دبقة  غدد  يغطيها  �لف�سو�س،  خما�سية  مم، 

وحممولة على �سويقة. �لتويج �أبي�س، �إىل �أبي�س خم�سب بالأزرق، 

�أنبوبي، طوله 24-25 مم، ينتهي بخم�سة ف�سو�س منب�سطة طولها 

 5 �ملاأنث  �لتويج.  �أنبوب  يف  مت�سمنة  حرة،   ،5 �لأ�سدية  مم   6-4

كر�بل؛ �ملاأبر علوي، وحيد �حلجرية. �لثمرة جافة، غ�سائية طولها 

�لبذرة،  وحيدة  ر�أ�سًا،  ت�سكل  �سلبة  قمتها  �أ�سطو�نية،  مم،   7-6

مت�سمنة يف �لكاأ�س �مل�ستدمي. يزهر من �سبتمرب/�أيلول- نوفمرب/

ت�سرين �لثاين.

املوطن: �سفوح �لتالل �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: �ملناطق �ملد�رية يف �أفريقيا و�آ�سيا.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Plumbaginaceae (Leadwort, Sea – Lavender or Thrift Family)

Plumbago zeylanica L.

العائلة :الر�شا�شيات

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �إين�سان ، كفيهل، �وطني
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ع�سب جنيلي معمر بو��سطة جذ�مري، يعطي �أر�آدً� نحيلة، متفرعة، تولد �أفرعًا عقيمة مورقة ل يتكون عليها �أزهار و�أخرى مزهرة؛ 

�لأفرع �ملزهرة قائمة، ي�سل طولها حتى 15 �سم. �أغماد �لأور�ق �ل�سفلية موبرة؛ ن�سل �أور�ق �لأفرع �ملزهرة ق�سرية طوله حتى 3 

�سم، موبر؛ �أو �أجرد، قا�س، حاد �لقمة، منب�سط بدرجات متفاوتة. جتتمـع �ل�سنيبـالت يف روؤي�س كثيف كروي �أو �أهليلجي، طوله  25-7 

مم. �ل�سنيبالت 4-6 مم، �سبه لطئة، مرت�كبة، تتجمع بكثافة يف 

للنورة، ت�سم  �لرئي�س  �أفرع ق�سرية تنبثق من �ملحور  �سفني على 

عادة 4-7 �أزهار، �لعلوية منها خمتزلة. �لقنبعتان �سبه مت�ساويتني 

موبرتان، �أق�سر من �ل�سنيبلة. �لع�سيفة بي�سوية عري�سة، موؤنفة 

�لقمة، مدورة من �خللف، موبرة، غ�سائية �حلافة. �لإتب غ�سائية. 

�ملذكر3 �أ�سدية. �لربة �هليلجية عري�سة، م�سغوطة ظهريًا. يزهر 

�لنبات من �أغ�سط�س/ �آب- �أكتوبر/ ت�سرين �لأول.

املوطن: �ل�سبخات �لتي تغمر يف �ل�ستاء، غالبًا يف �ل�سحاري.

ميتد  و�إير�ين-تور�ين،  عربي  �سحر�وي-  اجلغرايف:  التوزيع 

�إىل �ملناطق �ملتو�سطة و �ل�سود�نية، �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae (Gramineae)
Aeluropus lagopoides (L.) Trin.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سويال، �أكري�س، عجر�س
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ع�سب معمر ذو �سوق مد�دة قوية، جرد�وية، منبطحة، وتكون عقد �ساق �أفرعًا 

يف  مزرقة  خ�سر�ء  �لأور�ق  جافًا،  �لرتبة  �سطح  يكون  عندما  فقط  خ�سرية 

�سفني، �سلبة �سيقة وت�ستدق نحو �لقمة، �أما طولها فيرت�وح مابني 1.5-5 �سم. 

تخرج �لأفرع �لزهرية من �سهر مايو حتى �أغ�سط�س وهي عنقودية ذ�ت �سنابل 

متباعدة موؤلفة من �سنبيالت، جرد�وية و�لقنابع م�ستطيلة. يتكاثر جن�سيًا ول 

�ملثلى لإنبات بذوره  8-9 �سنو�ت، �لدرجة  �لبذور ملدة  جن�سيًا، وت�ستمر حيوية 

مابني 20- 35 درجة مئوية.

املوطن: حو�ف �ل�سبخات يف �ملناطق �ل�سحر�وية و�جلافة. 

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر �لعكر�س على �ل�ساطئ �جلنوبي لأوروبا )�آ�سبانيا 

و�أفغان�ستان  باك�ستان  غرب  و�لقفقا�س،  وتركيا  و�ليابان(  و�أيطاليا  وفرن�سا 

و�سمايل غرب �لهيماليا، عرب �أو��سط �آ�سيا �إىل �سمايل �ل�سني ومنغوليا. ويف 

�لعربية  وليبيا، وم�سر، �جلزيرة  وتون�س،  �لعربية )�ملغرب، و�جلز�ئر،  �لدول 

مبا فيها �لكويت وفل�سطني و�لأردن  و�سوريا ولبنان(، ُعمان 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae (Gramineae)
Aeluropus littoralis (Gouan.) Parl.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لعكر�س، عكر�س �ل�ساطئ
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ع�سب معمر ميكن �أن ي�سل طوله �ىل 3م، �ل�سوق مل�ساء، جرد�ء، يتولد عن عقدها �ل�سفلية جذور ، وتتفرع ب�سدة يف �جلزء �لعلوي 

وتكون �لأفرع متعرجة. �لأور�ق ذ�ت �أغماد جرد�ء، ون�سل م�سطح طوله 10- 30 �سم، وعر�سه 0.5-2 �سم، ول�سينة غ�سائية ق�سرية 

طولها 1-2 مم. جتتمع كل ثالث �سنيبالت يف نورة عنقودية: �إحدى �ل�سنيبالت لطئة و�ل�سنيبلتني �لأخريتني �سمر�خيتني، وحتاط كل 

نورة عنقودية بقنيبة �سغرية ي�سل طولها �ىل 1 �سم تنتهي بل�سينة مهدبة، يوؤلف جمموع  �لنور�ت �لعنقودية نورة عثكولية، �أفرعها 

�ل�سنيبلتني  �سمر�خا  معًا.  �لثالثة  �ل�سنيبالت  ت�سقط  �ل�سنيبالت  ن�سج  عند  �سم.   50 �إىل  طولها  ي�سل  كبرية  بقنابة  حتاط  نحيلة 

�ل�سنيبلة �لالطئة  لل�سنيبلة �لالطئة علبة مثلثية حتيط بالزهرة �خل�سبة.  عري�سني وم�سطحني وي�سكل كليهما مع �لقنبعة �ل�سفلى 

خنثوية، م�سغوطة جانبيًا ب�سكل طفيف، طولها 4-5 مم. �لقنبعة �ل�سفلى عدمية �لأجنحة، ذ�ت طبيعة ع�سبية �أو �سبه جلدية يف �جلزء 

�ل�سفلي، تنتهي ب�سنيني، �لقنبعة �لعليا �سديدة �لتحدب، غ�سائية، حافتها �سفافة. �لع�سافة تنتهي ب�سنني وحتمل �سفاة طولها 4 – 12 

مم من �جليب �ملوجود بني �ل�سنني �أو �أن نهايتها تامة �إىل مثلومة قلياًل ولكنها عدية �ل�سفاة. �أما �ل�سنيبلتني �ل�سمر�خيتني فعدميتا 

�ل�سفاه، غري مت�ساويتني( �حد�هما متطورة جدً� ذكرية، وعر�سها م�ساو لعر�س �ل�سنيبلة �لالطئة، و�ل�سنيبلة �لأخرى �أثرية. يزهر 

من يوليو/ متوز- دي�سمرب/كانون �لأول

 املوطن: �أطر�ف �لأدغال. 

ظفار  حمافظة  بجبال  ُعمان  جنوب  كاليدونيا،  ��سرت�ليا،  �ملد�رية،  �آ�سيا  باك�ستان،  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  اجلغرايف:  التوزيع 

�ملتاأثرة بالرياح �ملو�سمية.

 الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae (Gramineae)
Apluda mutica L.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سيظاف
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�أو  م�سطح  �لأور�ق  ن�سل  �سم.   70  -10 طوله  باقات،  يف  ينمو  حويل  ع�سب 

مطوي �أو ملتف،  طوله 4-14 �سم؛ �لل�سينة جمموعة كثيفة من �لأوبار.جتتمع 

عناقيد  م�سكلة  �سعرية  �أفرع  نهايات  يف  توجد  كثيفة  �سنابل  يف  �ل�سنيبالت 

طول  �حلجم،  يف  مت�ساويتني  غري  �لقنبعتان  �سم،   20-4 طولها  مرت�خية 

�لقنبعة �ل�سفلية 4-5 مم وطول �لعلوية 6.5-7 مم،  وهي جرد�ء تنتهي باأ�سلة 

�ل�سفاه  �ل�سفاه(.  )با�ستثناء طول  2.5-3 مم  �لع�سيفة  ب�سفاه ق�سرية.  �أو 

تتاألف من عمود طوله نحو 3 مم يتفرع �ىل ثالث �أفرع متباعدة مت�ساوية �أو 

�سبه مت�ساوية يف �لطول يبلغ طول كل منها من 15- 18 مم وقد ي�سل طولها 

�إىل  باإحكام  مرتبطة  برة  �لثمرة   .3 �لأ�سدية  30 مم  �إىل  �لأحيان  بع�س  يف 

�لع�سيفة. يزهر يف �لربيع.

املوطن: �لرمال، و�لأر��سي �لرملية �ل�سخرية

و�لهند  وباك�ستان  �لأو�سط  و�ل�سرق  �ملد�رية  �أفريقيا  اجلغرايف:  التوزيع 

و�سبه �جلزيرة �لعربية.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae (Gramineae)
Aristida mutabilis Trin.& Rupr.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: غمري
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الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر حويل ي�سل طوله �إىل نحو 1م، ينمو يف باقات مرت�خية 

�لورقة  �لنورة، ن�سل  �أ�سفل  يقع  �لذي  �أجرد يف �جلزء  �أر�آدً�،  وميلك 

مم،   3-2 وعر�سه  �سم   40 �إىل  طوله  ي�سل   ملتف،  نادرً�  م�سطح، 

من  ق�سرية  �أوبارً�  حتمل  �لل�سينة  �لقمة،  باجتاه  تدريجيًا  ي�ستدق 

�خللف، و�أهد�بًا ق�سرية على �حلافة. �لنورة موؤلفة من 5- 15 �سنبلة 

�ل�سنبلة  طول  �للون،  �أرجو�نية  �ل�سوق،  نهايات  يف  �لتو�سع  ر�حية 

وخ�سب(،  خنثوي  فقط  )�إحد�ها  �أزهار   3 ت�سم  �ل�سنيبلة  مم   8-4

مم   1.5 نحو  �ل�سفلية  �أطول  مت�ساويتني،  غري  �لقنبعتان  3�سفو�ت، 

�لثلم  �أ�سفل  تولد  م�ستقيمة،  �ل�سفاه  مم.   2.5-1.7 �لعلوية  وطول 

�لثمرة  �أ�سدية.   3 �ملذكر  4-7 مم.  �لع�سيفة طولها  قمة  �ملوجود يف 

ُبّرة، رحمية مقلوبة يف �سكلها �لعام، ثالثية �لأ�سالع يزهر من �أبريل/ 

ني�سان – مايو/ �أيار.

 املوطن: قريبًا من �ساحل �لبحر ب�سكل رئي�س. 

و�أفريقيا  �آ�سيا  يف  �ملد�رية  �ملناطق  يف  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

و�أمريكا و�أ�سرت�ليا، و ينت�سر يف ُعمان 

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae (Gramineae)
Chloris barbata Sw.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: خزمز�م
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الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر ينمو يف باقات كثيفة، ذو ر�ئحة عطرية. �ل�سوق منت�سبة، طولها 30-60 �سم،  حتاط من  �لأ�سفل بقو�عد �أغماد �لأور�ق 

�لقدمية، ن�سل �لأور�ق خطي �سيق �إىل خيطي، خ�سن، طوله ي�سل حتى 30 �سم وعر�سه 1-3 مم، �أخ�سر رمادي. جتتمع �ل�سنيبالت 

�ل�سنابل يحمل  �لن�سل(. حمور  �لعري�س وعدمي  �لورقة  �لقنابة )غمد  ي�سبه  �سم،  حتاط مبا   40-10 يف عثاكيل م�ستطيلة طولها 

�أ�سفاع حماورها غري  �أو �ملتدلية، تخرج يف  3-4 مم. تتاألف �لنورة �لعثكولية من حزم من �لعناقيد �ملنت�سبة  �أوبارً� بي�ساء طولها 

مت�ساوية �لطول �ل�سقلي منها ق�سري جدً�، ويدعم كل �سفع منها قنيبة )غمد ورقة(. �ل�سنيبلة ت�سم زهرتني، تتو�سع يف �أ�سفاع، �لأوىل 

ذ�ت �سويقة، مذكرة �أو حيادية طولها 4-7 مم، عدمية �ل�سفاة؛ و�لأخرى لطئة، خنثوية، حتمل �سفاه طولها 5-10 مم. �لثمرة برة 

�إهليلجية �ل�سكل. يزهر يف �لربيع. 

املوطن: �سفوح �جلبال و�لأودية �حل�سوية.

التوزيع اجلغرايف:و��سع �لنت�سار يف �سمايل �أفريقيا، و�سبه �جلزيرة �لعربية، و�لهند وباك�ستان.

الأهمية الرعوية: يرعى ب�سكل جيد.

ي�ستخدم نبات �ل�سخرب يف عالج �أوجاع �ملعدة ومكافحة �لروماتيزم وذلك من خالل نقعه �أ�سبوع بعد  ال�شتعمالت الأخرى: 

ت�سفيته كل �سباح من �ملاء. كما ت�ستعمل �لأور�ق و�ل�سيقان يف �لتخل�س من �لأنفلونز� بعد حرقها و�إ�ستن�ساق �لدخان �ملت�ساعد.

Poaceae
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �سخرب، �لأذخر
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الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر بو�ساطة ريزومات كثرية �لتفرع، مبي�سة �للون، متتد طوياًل وي�سدر عنها خلفـات عقيمة و�سوق منت�سبة عقيمـة �أو مـزهرة 

، ي�سل طوله حتى 30 �سم. �ل�سوق جرد�ء، �ل�سالميات �ل�سفلية ق�سرية جدً�، حتمل �ل�سوق يف قمتها عدة �سنابل نحيلة تتو�سع ب�سكل 

ر�حي. �لأور�ق ق�سرية، حادة �سلبة، منب�سطة، جرد�ء �أو زغبة، فوهة غمد �لورقة موبرة، تتمثل �لل�سينة بحلقة من �لأوبار �لق�سرية. 

�ل�سنابل م�ستقيمة، �أرجو�نية �للون غالبًا، حماورها مثلثية �ملقطع، �أبعادها 20-60*1-2مم، يبلغ عددها 3-6. �ل�سنيبالت نحو 2 مم. 

تتو�سع يف �سفني على جهة  �لزهرة، م�سغوطة جانبيًا، لطئة،  وحيدة 

و�حدة فقط من حمور �ل�سنيبلة، وتكون منطبقة عليه بدرجات متفاوتة. 

�لقنبعة غ�سائية، رحمية �ل�سكل، حادة �إىل خمرزية،  وحيدة �لع�سب، 

�أ�سلية و�لقنبعتان �سبه مت�ساويتني يف �حلجم. �لع�سيفة �سبه بي�سوية،  

غري  ولكنها  �أع�ساب  ثالثة  حتمل  قلياًل،   حادة  �أو  كليلة  �سبه  قمتها 

و��سحة جدً�، وهي �أعر�س و�أطول من �لقنبعة. �أما �لإتب فطوله م�ساٍو 

م�سغوطة  متطاولة،   برة  �لثمرة   .3 �لأ�سدية  �لع�سيفة،  لطول  تقريبًا 

جانبيًا، ل تلت�سق باحلر��سف �لزهرية. يزهر يف �أ�سهر �ل�سيف.

�لرملية  �لرطبة  و�ملناطق  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �ملروية  �لأر��سي  املوطن: 

وحو�ف �لطرقات.

التوزيع اجلغرايف: �سبه عاملي �لأنت�سار.

الأهمية الرعوية: رعوي ممتاز.

Poaceae
Cynodon dactylon (L) Pers.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ثيل ، جنيل
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الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب حويل، طوله 40-60 �سم. �ل�سوق م�ستلقية على �لرتبة يف جزئها �ل�سفلي، تولد جذورً� يف م�ستوى �لعقد. �لأور�ق تك�سوها �أوبار 

ناعمة متفرقة، و�أوبار درنية �لقاعدة؛ �لن�سل م�سطح؛ �لل�سينة تتمثل ب�سف من �لأوبار. جتتمع �ل�سنيبالت يف �سنابل م�سطحة يبلغ 

عددها 3-5، منب�سطة »�أفقية« ور�حية �لتو�سع وذلك يف نهايات �لأفرع، طولها 2-3 �سم، �ملحور �لرئي�س لل�سنيلة موبر يف قاعدته، 

�ل�سنيبلة ت�سم 3-5 �أزهار، م�سغوطة جانبيًا، مرت�كبة، تتو�سع يف �سفني على 

�لقنابع خ�سنة يف  موؤنفة.  نهاية  �لذي ميلك  �ل�سنبلة  و�حد من حمور  جانب 

�لقمة،  حادة  بي�سوية-م�ستطيلة،  �ل�سفلى  �لقنبعة  �ملتو�سط؛  �ل�سلع  م�ستوى 

�لقمة،  مثلومة  �أو  كليلة  بي�سوية عري�سة،  �لعليا  �لقنبعة  �لثمرة؛  مع  ت�ستدمي 

تتقل�س ب�سكل  فجائي لت�سكل �سفاة �سلبة يبلغ طولها ن�سف طول �لع�سيفة. 

�لأزهار خنثوية،  �لإزهار.  بعد  ي�سقطان  �لعليا وهما  �لقنبعة  ت�سبه  �لع�سيفة 

�أكتوبر/ت�سرين   - يونيو/حزير�ن  يزهر من  ز�َوية.  برة،  �لثمرة   .3 �لأ�سدية 

�لأول.

املوطن: �لأر��سي �ملروية.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ملد�رية، ميتد �إىل جنوب �ملنطقة �ملتو �سطية.

الأهمية الرعوية: يرعى ب�سكل جيد.

ال�شتعمالت الأخرى:  يتم ��ستعمال بذور �لنبات بعد طبخها لدرء �آلم 

�لبطن بعد �لولدة عند �لن�ساء و�إز�لة �لأمل منطقة �لكلية، وكذلك ت�ستخدم 

�لأجز�ء �لع�سبية من �لنبات بعد تك�سريها لو�سعها على �لقروح لل�سفاء.

Poaceae
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سعدوت، جنم، بنعم �لر�سيدي
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 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

ع�سبة معمرة، ريزومية �سوقها منت�سبة �أو �ساعدة، منعزلة �أو حزمية 

متجمعة ب�سكل رخو، ركبية �ل�سكل طولها مابني 10-50 �سم، �لأور�ق 

طويلة �سيقة حادة �لنهاية وطويلة مل�ساء بها �سنابل ق�سرية �سميكة 

مع �سنيبالت. �لقنابات �لكث�سقة لل�سنيبالت �جلانبية طويلة مهدبه يف 

�جلانبني و�أعر�س من �لقنابات يف �ل�سنبيالت �لو�سطى. تزهر مابني 

مار�س/ �آذ�ر- يونيو/حزير�ن.

املوطن: �ملناطق �لرملية �جلافة.

و�لتوزع  �ملد�رية  و�سبه  �ملد�رية  �ملناطق  يف  اجلغرايف:  التوزيع 

�جلغر�يف يف �لبلد�ن �لعربية-�لكويت- �سلطنة ُعمان.

تختلف  �لعلفية  و�لقيمة  لالإبل  مقبول  رعوي  الرعوية:  الأهمية 

ح�سب مرحلة �لنمو وقدر �لربوتني �خلام 11،7% ومعامل �له�سم يف 

بد�ية �لنمو نحو %70.

Poaceae  (Gramineae)
Imperata cylindrica (L.) Beauv.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: حلفا
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الدليل احلقلي امل�صور

 ع�سب معمر بو�ساطة جذمور، طوله 30-

�أور�ق  يغطيه  قا�س،  �لريزوم  �سم،   80

منت�سبة،  �ل�سوق  مرت�كبة.  حر�سفيه 

متفرعة، �لعقد قليلة �لأوبار. ن�سل �لأور�ق 

�سلب، ي�ستدق تدريجيًا �إىل قمة خيطية؛ 

�لل�سينة خمتزلة �إىل حافة مهّدبة. �لنورة 

�سم،   1.5*10-5 �أبعادها  عنقودية، 

يك�سوها �أوبار حريرة بي�ساء، مغلفة غالبًا 

بني  �مل�سافات  �ملختزلة.  �لعلوية  بالورقة 

�لعقد م�سطحة وحمفورة من جهة و�حدة، 

�ل�سنيبالت عدمية �ل�سفو�ت، تتو�سع كل 2 

�أو3 يف كل عقدة، �إحد�ها �أو �ثنتان لطئة 

�أو  ومذكرة  �سمر�خية  و�لأخرى  وخنثوية، 

Poaceae
Lasiurus scindicus Henrard

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سعه، خطي ، له، �سمط
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 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

�ل�سنيبلة �لالطئة ت�سم زهرتان.  �أق�سر.  �ل�سمر�خية  �ل�سنيبالت  �أن  �أو  9-10 مم  �ل�سنيبالت �لالطئة و�ل�سمر�خية طولها  عقيمة، 

ويوجد يف قاعدتها حلقة �سيقة من كالو�س مهدب، وتكون �إحدى �لزهرتني ذكرية و�لأخرى خنثوية. �لقنبعتان غري مت�ساويتني، جلديتا 

�لقو�م. �لقنبعة �ل�سفلى �أطول،  م�سطحة من �خللف وحافتها ملتفة نحو �لد�خل، قمتها موؤنفة وتنتهي ب�سنني، يك�سوها وبكثافة �أوبار 

قا�سية طويلة، �لقنبعة �لعلوية لها �سكل �لقارب، ومتــلك �أهد�بًا على حافة �ل�سلع �ملتو�سـط، �ملــذكــر 3 �أ�سـدية. �لثمرة بـرة،   م�ستطيلة.  

يزهر من يناير/كانون �لثاين- نوفمرب/ت�سرين �لثاين.

املوطن: ينمو يف �لرتب �لرملية و�ل�سلتية.

التوزيع اجلغرايف:  �سحر�وي- �سود�ين و�سود�ين. ينت�سر يف مايل �سرقًا باجتاه جنوب غربي �آ�سيا �إىل �سمال غربي

�لهند.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.
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الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر تنمو �أفر�ده على �سكل �أجمات كثيفة �لأفرع. �لكتلة �جلذرية متينة و�لألياف �جلذرية قوية ومتخ�سبة،  يغطيها بكثافة 

�أوبار جذرية تفرز مادة �سمغية ت�سهم يف جتميع حبيبات �لرمال �لدقيقة حولها. �ل�سوق رفيعة قطرها 2-6 مم، �سلبة قلياًل ت�سبه 

مهدبة؛  غ�سائية  �لل�سينة  �لعدد،  قليلة  �لأور�ق  �ملحمية(.  �ملناطق  يف  2م  �إىل  ي�سل  �أن  )ميكن  �سم   100-40 �رتفاعها  �خليزر�ن، 

�لنور�ت عنقودية  �أخ�سر مزرق.  قا�س،  �لل�سينة، جلدي  م�ستوى  ي�سقط عند  و�خزة،   نهايته  �سم*1-6مم،    15-2 �لن�سل ق�سري 

مركبة، �نتهائية �لتو�سع، طولها 5-15 �سم، هرمية �ل�سكل، �أفرع �لعناقيد 

�ل�سنيبالت  �لأ�سفل.  من  �ل�سنيبالت  حتمل  متباعدة،  منب�سطة،  �لأولية 

قلياًل،  م�سغوطة  بي�سوية،  مم،   4.5-3 طولها  �ل�سفاة،  عدمية  مفردة، 

حادة �لقمة، حتمل �ل�سنيبلة زهرتني:  �إحد�هما خ�سبة و�لأخرى عقيمة. 

�لقنبعتان مت�سابهتان يف �ل�سكل و�حلجم )وقد تفوق �لعليا �ل�سفلى قلياًل 

يف �لطول(، طول �لقنبعة م�ساٍو �أو �أق�سر ب�سكل طفيف من طول �ل�سنيبلة 

وحتمل عدة �أع�ساب، �لع�سيفة �سلبة، طولها نحو 3 مم، �ملذكر 3 �أ�سدية، 

و�إنتاجها   �ملح�سول �حلبي،  تتباين من حيث  �أ�سنافًا عديدة  �لنوع  ي�سم 

�خل�سري، و�سدة حتملها للظروف �لبيئية، يزهر  �لنبات من  يناير/كانون 

�لثاين -مار�س/�ذ�ر

املوطن: �لرتب �لرملية و�ل�سحاري.

�سمايل  يف  وينت�سر  و�سود�ين،  �سحر�وي-عربي  اجلغرايف:  التوزيع 

و�إير�ن  �لعر�ق  �لعربية،  �جلزيرة  و�سبه  وفل�سطني،  وقرب�س،  �آفريقيا، 

وباك�ستان و�ل�سود�ن و�أثيوبيا و�ل�سومال و�إريترييا.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae
Panicum turgidum Forssk.

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لتمام، متام، عجلة
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مرت��سة  عثكولية  �لنورة  ملم.   6-4 �لل�سينة  ملم  �سم*9-3   15-3 �أبعاده  م�سطح،  �لورقة  ن�سل  �سم.   70-20 طوله  حويل،   ع�سب 

بع�سها  ق�سري،  �سمر�خ  ذ�ت  �ل�سنيبلة  باهته.  بي�سوية، خ�سر�ء  �أو  م�ستطيلة  كثيفة،  2-5.5*1-1.5�سم،  �أبعادها  �ل�سنبلة،  ت�سبه 

عقيم وبع�سها خ�سب، �لقنبعتان مت�ساو�ستان، 4.5-5.5 مم، ثالثيتا 

ما  ونادرً�  منتظم.  غري  ب�سكل  م�سنن  و�جلناح  جمنحتان  �لأع�ساب، 

يكون تامًا، �لق�سم �لعلوي للقنبعة �أعر�س من �لق�سم �لأو�سط. �لإزهار 

من مار�س/�آذ�ر – يونيو/ حزير�ن ويتكاثر بالبذور.

املوطن: يوجد يف �لبو�دي و�ملناطق �لرملية و�حل�سوية ويف �حلقول 

�لزر�عية كع�سب �سار، يتحمل مدًى و��سع من �ل�سروط �لبيئية.

التوزيع اجلغرايف: و��سع �لنت�سار ويوجد يف �أوروبا، تركيا،  قرب�س، 

�لعربي،   �خلليج  م�سر،  �لأردن،  فل�سطني،  �لعر�ق،  لبنان،  �سوريا، 

و�لهند،  �لو�سطى،  و�آ�سيا  و�أفغان�ستان  باك�ستان  جنوب  �جلز�ئر، 

و�سمايل �أفريقيا. 

الأهمية الرعوية:  �لنبات  غني بالربوتني وجيد �لقيمة �لرعوية 

لالأغنام.

Poaceae
Phalaris minor - Retz

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �ملجنحة �ل�سغرى، ذيل �لقط،  �سعري �لفاأر
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ية، طوله يرت�وح بني 5-45 �سم  اة بخ�سل ع�سبَّ ع�سب حويل، قاعدته مغطَّ

5-15 )-30( �سم،  �لأور�ق ن�سليَّة، طولها  150 �سم،  �إىل  ونادرً� ماي�سل 

وعر�سها 3-6)-10( ملم �لنورة عنقوديَّة كثيفة، �سكلها �سنبلي �أ�سطو�ين؛ 

بي�سويَّة  �ل�سنيبالت  �لون؛  �سفر�ء  ملم،   12-3 طولها  �خل�سنة  �لأ�سعار 

ي�سل  �ل�ُسنيبلة،   من  �أق�سر  �لقنبعات  ملم؛   3.5  -  1.5 طولها  �ل�سكل، 

طولها �إىل ثلث �أو ثلثي طول �ل�ُسنيبلة، �لُع�سافة �ل�سفلى حتتوي على زهرة 

دة ب�سكل كبري، ونادرً�  رة �أو عقيمة، �لُع�سافة �لعليا غالبًا ما تكون جمعَّ مذكَّ

ما تكون ذ�ت جتاعيد ناعمة. 

املوطن: �أطر�ف قنو�ت �لري و�ملناطق �لزر�عية.

�ملناطق  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

ية  �ملد�رَّ �ملناطق  يف  ينت�سر  كما  ة؛  متقطعَّ جمموعات  �سكل  على  �لزر�عية 

ة يف �لعامل �لقدمي. وهو مدخل يف �لعديد من �ملناطق، و يف  و�ملعتدلة �حلارَّ

ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Poaceae
Setaria Pumila (Poir.) Roemer & Schultes

العائلة :النجيلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ذيل �لثعلب ، �يثعيل ، حجروم
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ع�سب حويل �أو معمر ، زغب بدرجات خمتلفة، متفرع بالقرب من �لقاعدة، طوله 5- 40 �سم. �لأور�ق خطية-خيطية �إىل بي�سوية 

مرت�خية  جانبية،  عنقودية،  �لنورة  �حلافة.  ملتفة  مم،   8-1 وعر�سها  مم   45-2 طولها  �لقمة،  حادة  �إىل  كلية  رحمية،  �أو  مقلوبة 

�لأزهار، �أق�سر من �لأور�ق، خم�سرة-بي�ساء �للون. �لقنابات د�ئمة، �أق�سر من �ل�سمر�خ. ي�ستدمي �لكاأ�س مع �لثمرة، وتتو�سع قطعه 

يف دو�رتني، �لد�خلية منهما ت�سم �سبلتني بتليتا �ل�سكل ت�سبها �جلناح، و�أعر�س من �ل�سبالت �لثالثة �ملتبقية �ملتو�سعة يف �لدو�رة 

�خلارجية، �لتي تكون غري مت�ساوية يف �حلجم فالعلوية منها �أكرب من �ل�سفليتني �أبعادها 3-5*1.5-3 مم. �لتويج ثالثي �لبتالت، 

�لو�سطى  �لبتلة  �ل�سدوي،  �لأنبوب  مع  وتلت�سق  �لأ�سفل،  من  قطعه  تلتحم 

�أعر�س من �جلانبيتني، زورقية �ل�سكل، يبلغ طولها 2.5-4.5 مم،  تت�سمن 

منت�سفها  تلتحم خيوطها حتى   ،8 �لأ�سدية  مهدبًا،  �لأ�سدية وحتمل عرفًا 

تقريبًا يف غمد مفتوح للجهة �لعليا. �ملبي�س ثنائي �حلجري�ت،  حتتوي كل 

حجرية على بوي�سة و�حدة، �لقلم ب�سيط، �لثمرة عليبة تتفتح م�سر�عيًا، 

�هليلجية-م�ستطيــلة، مثلومة، طولها 2.5 – 5 مم وعر�سها 1.5- 3 مم. 

�لبذور موبرة غالبًا. يزهر طيلة فرتة �ل�سنة. 

املوطن: ينمو يف �ملروج وعلى حو�ف �لطرقات �لرملية �أو �لطينية

وعلى �أطر�ف �حلقول.

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف �جلزيرة �لعربية، �أفريقيا، �آ�سيا

�ملد�ريتني.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد.

Polygalaceae (Milkwort) 
Polygala erioptera DC.

العائلة : امل�شتدرية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: بويل جال
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متناوبة،   ب�سيطة،  �لأور�ق  رمادية-خ�سر�ء.  و�خزة م�سوكة،  نهاياتها  مت�سابكة،  �لأفرع  �سم.   40 �إىل  �رتفاعها  جنبة �سغرية ي�سل 

رمادية-خ�سر�ء،  �أبعادها 4-8*2-5 مم،  بي�سوية عري�سة �إىل بي�سوية مقلوبة، مدورة �إىل مثلومة �لقمة،  وتدية �لقاعدة، تامة 

  ،5 �ل�سبالت  1مم.  نحو  �ل�سمر�خ طوله  �لأور�ق،  �آباط  �لأزهار مفردة يف  0.5مم.  نحو  �ملعالق ق�سري جدً� طوله  زغبة.  �حلافة، 

م�ستدمية، تتو�سع يف دو�رتني، ت�سم �خلارجية 3 �سبالت رحمية 

�ل�سكل طـولها نحو 2 مم، وت�سـم �لد�خلية �سبلتـني طـول كل منــهـا 

بالأرجو�ين،  خمطط  م�سفر  وردي  لونها  �ل�سكل  يتلية  مم،   8

زورقية  �لو�سطى  �لبتلة  مم،   2 نحو  طولها   3 �لبتالت  جرد�ء، 

�ل�سكل حتمل عرفًا مهدبًا �أرجو�ين �للون. �ملذكر 8 �أ�سدية،  تلتحم 

خيوط �لأ�سدية حتى منت�سفها يف �أنبوبة مفتوحة من �جلهة �لعليا، 

حجرية،  كل  يف  و�حدة  بوي�سة  ي�سم  �حلجري�ت،   ثنائي  �ملبي�س 

بي�سوية  مم،   5-4*  7-6 �أبعادها  عليبة  �لثمرة  ب�سيط.  �لقلم 

�لأجنحة،  عدمية  جرد�ء،  م�سغوطة،  �لقمة،  مثلومة  م�ستطيلة، 

زغبة، مت�سمنة بال�سبالت �لد�خلية �لكبرية. �لبذور حتمل �أوبارً� 

ق�سرية. يزهر من فرب�ير/ �سباط- يوليو/ متوز ومن �سبتمرب/ 

�أيلول- نوفمرب/ت�سرين �لثاين.

املوطن: �لأودية �ملحجرة.

التوزيع اجلغرايف: متوطن يف ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد وخا�سة للماعز و�لإبل.

Polygalaceae (Milkwort) 
Polygala mascatensis Boiss.

العائلة : امل�شتدرية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: بويل جال، غ�سي�س
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جنبة جرد�ء كثرية �لتفرع، ي�سل طولها �إىل نحو 2م. �ل�سوق و�لأفرع �ساعدة �إىل منت�سبة، متمف�سلة، ملتوية، �لفتية منها �سعيفة، 

خ�سر�ء،  جتتمع يف حزم،  تتخ�سب فيما بعد وت�سبح �سلبة مبي�سة �للون. �لأور�ق ت�سقط �سريعًا جدً� �سغرية �أبعادها 2.5*1مم، 

خمرزية �ل�سكل. �لغمد �ملت�سكل من �لتحام �لأذنتني غ�سائي ق�سري ثنائي �لف�سو�س. �لأزهار �سغرية 3-5 مم، خنثوية، جتتمع يف 

جمموعات 1-3 �أزهار على طول �لأفرع �حلديثة، �ل�سمر�خ �لزهري متمف�سل يف �لو�سط ويفوق طوله طول �لكم. �لكم ب�سيط دولبي 

ملتحمة  �أ�سدية   10 �ملذكر  خم�سر.  �أبي�س-  �لقطع  خما�سي  �ل�سكل، 

بقو�عدها. �ملبي�س رباعي �لأ�سالع، ينتهي بقلم رباعي �لأفرع وميا�سم 

10-16 �سفًا من  �أكينة، م�ستطيلة، متخ�سبة، حتمل  �لثمرة  روؤي�سية، 

�لأوبار �لناعمة �لطويلة �ملتفرعة �لتي تت�سع يف �لقاعدة قلياًل لت�سكل 4 

�أجنحة ق�سرية، تبلغ �أبعاد �لثمرة نحو 13*6 مم )با�ستثناء �لأوبار(. 

�لبذور م�ستطيلة. يزهر من فرب�ير/ �سباط – �أبريل/ني�سان.

املوطن:  �ل�سحاري �لرملية.

التوزيع اجلغرايف: ينتمي لالأنو�ع �لعربية �ل�سحر�وية و�لإير�نية 

و�لتور�نية، ينت�سر يف �سمال �سرقي �إفريقيا، �سيناء،  فل�سطني، �سورية، 

�سبه �جلزيرة �لعربية �إىل باك�ستان، و ينت�سر يف �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد ، ترعاه �جلمال.

Polygonaceae (Duck, Buckwheat or Rhubarb Family) 
Calligonum comosum L Her.

العائلة :العقد ية اأواحلما�شية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �أرطى، �أرطا ، �بل
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جنبة كثرية �لتفرع،  ي�سل طولها �إىل نحو 1.5م،  ق�سرتها رمادية - بي�ساء، مل�ساء،  يظهر عليها حر��سف �سغرية جدً� وثاآليل ، 

�لأور�ق ب�سيطة،  تتو�سع يف حزم موؤلفة من 3-6 �أور�ق،  حلمية �لقو�م،  م�ستطيلة �إىل بي�سوية مقلوبة معلقية، ي�سل طولها �إىل 2�سم. 

�لأكرة غ�سائية ق�سرية جدً�. �لأزهار خنثوية،  �سغرية،  جتتمع يف حزم . �لكم ب�سيط،  بتلي �ل�سكل،  خما�سي �لقطع، تلتحم قطعه 

بقو�عدها، �لقطعتان �خلارجيتان ترتد�ن للخلف قلياًل، �لقطع �لد�خلية تنطبق على �لثمرة، �ملذكر 8 �أ�سدية،  تتو�سع على فوهة �لكم، 

�خليوط نحيلة، موبرة �لقاعدة. �ملبي�س علوي، وحيد �حلجرية، ثالثي �لأ�سالع،  ينتهي بثالثة �أقالم ومي�سم قر�سي، �لثمرة جويزة، 

حتمل ثالثة �أجنحة عري�سة، كل جناح ثنائي �لف�س. �لبذور تنتهي 

مبنقار، عري�سة �لقاعدة. يزهر من فرب�ير/�سباط- مايو/�أيار.

املوطن: �لأماكن �ل�سخرية، وجماري �لأودية.

التوزيع اجلغرايف: متوطن يف ُعمان و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الأهمية الرعوية: جيد �لقيمة �لعلفية.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من نبات �ل�سيد�ف من خالل 

�لأقد�م  �آلم  لت�سكني  تربد  وتركها  غليها  بعد  �أور�قه  ��ستخد�م 

مع  و�لأزهار  �لأور�ق  وتخلط  �لكدمات.  من  تنتج  �لتي  �ملتورمة 

�ل�سمك �ملجفف لإ�ستخد�مها كغذ�ء. وي�ستعمل يف �إعادة �لن�ساط 

و�لقوة للعيون �ملجهدة من �لعمل، وت�ستعمل �لأور�ق بهار�ت وكغذ�ء 

مقٍو لالإن�سان.

Polygonaceae (Duck, Buckwheat or Rhubarb Family) 
Pteropyrum scoparium Jaub. & Spach

العائلة :العقد ية اأواحلما�شية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �سيد�ف، �ل�سيد�ف
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ع�سب حويل، �أخ�سر-مزرق، �أجرد، طوله 10-50 �سم. �ل�سوق متفرعة من �لقاعدة، ثخينة نوعًا ما، م�ستلقية �أو �ساعدة. �لأور�ق 

متناوبة،  معالقية،  ت�سل �أبعادها �إىل نحو 7*4 �سم، بي�سوية �إىل مثلثية �أو م�ستطيلة �ل�سكل وتدية �أو مقطوطة �أو �سبه قلبية �لقاعدة، 

حادة  �إىل كليلة �لقمة، تامة �حلافة، تلتحم �أذناتها �لغ�سائية لت�سكل غمدً� يحيط بال�ساق ندعوه �لأكرة. �لأزهار خنثوية �أو وحيدة 

�جلن�س �سماريخها متمف�سلة،  جتتمع يف عناقيد �أو عثاكيل. �لكم ب�سيط موؤلف من 6 قطع خم�سرة �للون،  تتو�سع يف دو�رتني، �لقطع 

�لثالثة �خلارجية منب�سطة �أو ترتد للخلف يف �لثمرة، �أما �لقطع �لد�خلية فتنمو لت�سكل م�ساريع غ�سائية حتيط بالثمرة، طولها 2-1 

�سم، تامة �حلافة، �سبه مت�ساوية، �سبه كروية �ل�سكل، قلبية -جيبية 

�أرجو�نية �للون، يحمل �سطحها �سبكة من  �لقاعدة، مطوية طولنيًا، 

من  م�سر�عني  �أن  ويالحظ  �لهام�سي،  �ل�سلع  يغيب  لكن  �لأ�سالع، 

يف  �أ�سدية   6 �ملذكر  قاعدتهما.  يف  نتوؤ�تر  يحمالن  �لثالثة  �مل�ساريع 

�لأقالم،  ثالثي  �لبوي�سة،  وحيد  �لأ�سالع،  ثالثي  �ملبي�س  دو�رتني. 

�مليا�سم مهدبة. �لثمرة �أكينة، طولها 3 مم �أو �أطول، مثلثية �لأ�سالع، 

/ �أبريل  فرب�ير/�سباط-  من  يزهر  �لقمة.  موؤنفة  �ل�سكل،  بي�سوية 

ني�سان.

املوطن: �ل�سهوب و�ملاكي.

�ملتو�سطة  �سحر�وي عربي، ميتد �ىل �ملناطق  التوزيع اجلغرايف: 

و�ل�سود�نية، ينت�سر يف �سمايل �إفريقيا، جنوب غربي �آ�سيا، ميتد �سرقًا 

�ىل �سمال �لهند و�أفغان�ستان، يف �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي.

Polygonaceae (Duck, Buckwheat or Rhubarb Family)
Rumex vesicarius L.

العائلة :العقد ية اأواحلما�شية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �حلما�س، حمي�سا ، �سر�س �لعجوز، �سوريل
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متقابلة،  �سم،   2-1 طولها  حلمية،  �لأور�ق  حلمية.  ثخينة،  �لأفرع  �سم.   50-10 طوله  �لتفرع،  كثري  م�ستلق،  �أجرد،  حويل،  ع�سب 

لطئة، بي�سوية مقلوبة-م�ستطيلة، تامة �حلافة، خ�سر�ء قامتة. �لأزهار خنثوية،  لطئة.  �لكاأ�س 2 �سبلة، غري مت�ساويتني، ملتحمتني 

بقو�عدهما، يلتحمان جزئيًا مع �ملبي�س، ت�سقطان �سريعًا، عر�سها نحو 2 مم. �لتويج 4-6 بتالت، طولها م�ساوي لطول �ل�سبالت، 

�ملبي�س  �لبتالت.  على  تتو�سع  �سد�ة،   15-8 �ملذكر  �لقمة.  مقرو�سة 

عليبة،  �لثمرة  ف�سو�س.  ب8-2  ينتهي  قلم  يعلوه  �حلجرية،  وحيد 

غ�سائيه، عر�سها 5-10 مم، �إجا�سية-معينية �ل�سكل، عديدة �لبذور، 

تتفتح بو�ساطة غطاء . �لبذور 0.5-1مم، �سود�ء، درنية، لمعة. يزهر 

من فرب�ير/�سباط- �سبتمرب/ �آيلول.

املوطن: �حلقول �ملروية.

يف  �لد�فئة  �لأماكن  يف  يوجد  �لنت�سار،  عاملي  اجلغرايف:  التوزيع 

ن�سفي �لكرة �لأر�سية.

الأهمية الرعوية: رعوي .

�للتهابات  يف  �لنبتة  هذه  من  ي�ستفاد  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�لديد�ن،  طرد  يف  بذورها  وت�ستخدم  �لبولية  �ملجاري  و�إ�سابات 

وكذلك يف عالج �لإح�سا�س باحلرقة وذلك من خالل ع�سري �لع�سبة. 

وحمو�سة  �لبول  ودر  �لفم  �أغ�سية  �لتهاب  عالج  يف  �أي�سا  وت�ستخدم 

و  لالأكل،  وت�ستخدم  وبكتينات،  خماطية  مادة  على  لحتو�ئها  �ملعدة 

كملني.

Portulacaceae (Purslane or Lewisia Family)
Portulaca oleracea L.

العائلة:البقلية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: بقلة، رجلة، بربري، نايجال، حم�سيت، خليلجو، فريفرو
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ما  نادرً�  متقابلة.  �لأور�ق  �لأجنحة.  رباعية  �لأ�سالع،  رباعية  و�ساعدة،  منت�سرة  �ل�سوق  �سم.   30-10 طوله  �أجرد،  حويل،  ع�سب 

تكون متو�سعة يف ثالثيات، تامة، لطئة، بي�سوية، منقطة غالبًا بغدد �سود�ء على وجهها �ل�سفلي. �لأزهار مفردة يف �آباط �لأور�ق، 

ف�سو�سها  بقو�عدها،  ملتحمة  �سبالت،   5 �لكاأ�س  ف�سو�س  متدلية،  �لثمار  �سماريخ  �لد�عمة،  �لورقة  من  و�أطول  نحيلة  �سماريخها 

موؤنفة، غ�سائية �حلافة. �لتويج 5 بتالت، ملتحمة يف تويج دولبي �ل�سكل،  �أزرق �أو قرمزي، نادر� �أبي�س،  قطره نحو 10 مم،  طوله 

م�ساو لطول �لكاأ�س، ف�سو�سه بي�سوية مقلوبة، مدورة �لقمة �أو مقطوطتها م�سننة وحتمل �أهد�بًا غدية دقيقة، �لغدد عديدة،  ثالثية 

�خلاليا تنتهي بخلية كروية �ملذكر 5 �أ�سدية ملتحمة قلياًل بقو�عدها خيوطها موبرة، �ملبي�س علوي �لثمرة عليبة، كروية، قطرها 6-4 

مم. يت�سمن �لنوع عدة �أ�سناف يختلف بع�سها عن بع�س باللون و�حلجم و�سكل �لأور�ق. يزهر من مار�س/�آذ�ر- �أبريل/ ني�سان.  

�مل�ستنقعات  حول  �أو  �ملروية  �لأر��سي  يف  �لر�سوبية  �لرتب  املوطن: 

وعلى �أطر�ف �حلقول �ملزروعة.

�ملتو�سطة  �ملناطق  يف  رئي�سي  ب�سكل  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

�سمال  مناطق  بع�س  يف  و�لأوروبية-�ل�سيربية،  و�لير�نية-�لتور�نية، 

ُعمان 

الأهمية الرعوية: غري رعوي-�سام.

من  �لعديد  يف  �لعوينة  نبات  يدخل  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�لبلغم،  وطرد  �لبول،  در  وهى  �ل�سعبي.  �لطب  يف  �ل�ستخد�مات 

و�لتهاب  و�لكلى  �لكبد  �آلم  عالج  يف  �أي�سا  وي�ستخدم  و�لروماتيزم. 

�أن�سجة �لقرنية، و�لتورم �ل�ست�سقائى، ولدغة �لأفعى، وتقوية �لنظر، 

عالج  يف  ي�ستخدم  كما  و�له�سترييا،  و�جلنون  و�ل�سرع،  و�جلذ�م، 

ت�سخم �لكبد و�لطحال.   

Primulaceae (Primula Family)
Anagallis arvensis L.

العائلة:الربيعية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان : عوينة، عني �لقطوة، عني �لقط، عني �جلمل، عوينة �حلية، عني �لفطو�س
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ع�سب معمر، ي�سكل كتاًل و��سعة ت�سل �إىل 60 �سم عر�سًا. �ل�سوق مزغبة، منت�سبة �أو�ساعدة �أوم�ستلقية، متخ�سبة �لقاعدة، ي�سل 

وكرميية  �لعلوي،  �لوجه  على  30-80*6-19مم، خ�سر�ء م�سفرة  �لأور�ق  �لقدمية.  �لأور�ق  بقو�عد  مغطاة  �سم،   25 حتى  طولها 

يك�سوها غبار طحيني على �لوجه �ل�سفلي،  ت�سدر ر�ئحة عندما تهر�س، رحمية مقلوبة �إىل ملعقية، م�سننة -جيبية �حلافة، كليلة 

جمنحًا،  معالقًا  لت�سكل  �لقاعدة  باجتاه  تدريجيًا  ت�ستدق  �لقمة 

نور�ت  يف  �لأزهار  جتتمع  �ل�سفلي.  �لوجه  على  بارزة  �لأع�ساب 

طبيعة  ذ�ت  �لزهرية  �لقنابات  مم،   15-6 �سمر�خها  طول  �سيمية، 

12-25*5-7 مم، حافتها م�سننة  ورقية،  خ�سر�ء باهتة،  �أبعادها 

ليبلغ  يتطاول  5-7 مم،  �لأزهار خنثوية، طول �سمر�خها  تامة.  �إىل 

نحو 20 مم عند �لثمار. �لكاأ�س �أنبوبية، خما�سية �لف�سو�س، طولها 

10-11 مم. �لتويج �أنبوبي،  خما�سي �لف�سو�س،  �أ�سفر، ي�سل طول 

من  زغب  مم،   4-3 �إىل  �لف�سو�س  وطول  15مم  نحو  �إىل  �لأنبوب 

�خلارج. �لثمرة عليبة، بي�سوية طولها 3-4 مم. يزهر من فرب�ير/

�سباط-مايو/�أيار وميكن �أن يزهر يف فرت�ت �أخرى ويتكاثر بالبذور 

وخ�سريًا.

املوطن: �ملنحدر�ت �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: متوطن يف ُعمان )جبال هجر(.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Primulaceae (Primula Family)
Dionysia mira Wendelbo

العائلة:الربيعية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة  يف �شلطنة ُعمان: �سجر�ت �لوعل



162
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

جنبة ثنائية �مل�سكن تبدو عدمية �لأور�ق، ي�سل طولها حتى 1 م. �ل�سوق و�لأفرع �سلبة، منب�سطة، م�سوكة. �لأور�ق ب�سيطة، لطئة، 

ت�سقط �سريعًا، خطية-م�ستطيلة، زغبة �أبعادها 7-18*1-2 مم. �لأزهار وحيدة �جلن�س،  �سفر�ء،  لطئة،  جتتمع يف �سنابل �نتهائية.

�لأزهار �لذكرية: �لكاأ�س 5 �سبالت، طولها5-6 مم، م�ستطيلة –بي�سوية، �لبتالت غائبة. �ملذكر 12-16�سد�ة، خيوطها �سفر�ء،  تولد 

من قر�س �أخ�سر تام �حلافة �إىل متموجها، �لأزهار �لأنثوية: 

�ملبي�س ثالثي �حلجري�ت، يحيط به �لقر�س. �لثمرة 4.5-

بذرة،  ت�سم18-15  بي�سوية  �إىل  كروية  مم،   6-4.5*5.5

خ�سر�ء ت�سفر عند �لن�سج. �لبذور لمعة، مل�ساء. يزهر من 

دي�سمرب/ كانون �لأول- �أبريل/ني�سان.

املوطن: �لأماكن �ل�سخرية و�أ�سرة �لوديان �حل�سوية. 

و�ل�سعودية  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  اجلغرايف:  التوزيع 

وجنوب �ليمن و�سوقطرة. 

الأهمية الرعوية:  غري رعوي.

Resedaceae
Ochradenus  arabicus Chaudhary Hillc & A.G Mill.

ية )البليحاوية( العائلة:اخلزاَمّ

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: هباب حمار، حريق، بي�س عربي، علندره، كرد
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�رتفاعه  ي�سل  �لقاعدة،  متخ�سب  �حلول،  ثنائي  �أو  حويل  ع�سب 

حتى � م. �ل�سوق �سفر�ء- خ�سر�ء، جرد�ء، تبدو عدمية �لأور�ق 

لأن �لأخرية ت�سقط �سريعاً. �لأور�ق ب�سيطة،  لطئة،  خطية طولها 

1-5، �سم.

�لأزهار ثنائية �جلن�س، ق�سرية �ل�سمر�خ طوله 1-2 مم،  قطرها 

�سم.   30-10 طولها  �سنبلية  �سبه  نور�ت  يف  جتتمع  مم،   5 نحو 

طولها  �لبتالت  مقلوبة؛  بي�سوية  مم،   2 نحو  طولها   ،6 �ل�سبالت 

نحو 3 مم،  رحمية،  يوجد يف قاعدتها 1-2 �سنًا. �لقر�س مفرد �أو 

م�ساغف،  م�سطح �أو له �سكل �لفنجان. �لثمرة عليبة �أبعادها نحو 

)10*7 مم( كروية �إىل بي�سوية،  منت�سبه،  �سفر�ء-بنية. �لبذور 

�سود�ء لمعة، مل�ساء. يزهر من فرب�ير/�سباط- �أبريل /ني�سان.

املوطن: �لأماكن �ل�سخرية و�أ�سرة �لوديان �حل�سوية.

التوزيع اجلغرايف: �سبه �جلزيرة �لعربية،�ل�سعودية، �لأمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

الأهمية الرعوية: ترعاه �لإبل

Resedaceae (Mignorette or Weld  Family) 
Ochradenus aucheri Boiss.

ية )البليحاوية( العائلة:اخلزاَمّ

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  جي�س، �أ�سل �جلبل، ع�سا �جلبل، ق�سب
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ع�سب معمر ، طوله 25-60 �سم. �ل�ساق جرد�ء �إىل حليمية. �لأور�ق 4-7 �سم * 5-25 مم، بي�سوية مقلوبة �إىل رحمية، تامة �حلافة 

عادة، تكون �لأور�ق �لعلوية يف بع�س �لأحيان مف�س�سة، حو�ف �لأور�ق و�لأع�ساب حتمل حليمات. �لنورة عنقودية �نتهائية مرت��سة 

وكثيفة، طولها 8-30 �سم. �لأزهار خنثوية. �ل�سبالت 4-8، �لبتالت 4-8، �سفر�ء، غري مت�ساوية، �لبتلة �خللفية جمز�أة �ىل 12-8 

�لتجزوؤ  يبلغ  ما  نادر�  �ل�سكل،  ملعقية  �إىل  خطية  �لف�سو�س  ف�سا، 

عديدة،  �لأ�سدية  بي�سوية،  �إىل  مدورة  �سبه  �لالحقة  �لبتلة،  قاعدة 

ق�سرية،  �سويقة  على  حممول  �ملبي�س  �لثمرة،  مع  ت�ستدمي  خيوطها 

وحيد �حلجرية، موؤلف من ثالث كر�بل ملتحمة. �لثمرة عليبة، طولها 

7-9 مم، متقل�سة، متلك ثالث ف�سو�س قمية، قمية �لتفتح. �لبذور 

1 مم، بنية �إىل �سود�ء لمعة،  �أقل من  عديدة، كلوية �ل�سكل، طولها 

جعدة. يزهر من فرب�ير/�سباط- �أبريل/ني�سان.

املوطن: �لرتب و�لتالل �لرملية.

و�لهند  و�أفغان�ستان،  و�لعر�ق،  تركيا،و�إير�ن،  اجلغرايف:  التوزيع 

وباك�ستان، و�سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Resedaceae (Mignorette or Weld  Family) 
Reseda aucheri Boiss.

ية )البليحاوية( العائلة:اخلزاَمّ

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ذنبان. �سجرة �ملطاوعة، قرون �لغز�ل،  ذنب ناب
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�أو متفرعة من  10-50 �سم. �ل�سوق �ساعدة �إىل منت�سبة، �سلبة، ب�سيطة  ع�سب معمر،  خ�سن-م�سوك،  متخ�سب �لقاعدة،  طوله 

�أو ثالثة ف�سو�س  �إىل ف�سني  لأنها حتمل حليمات �سغرية ول�سيما عند �حلافة، مق�سمة  �أو خ�سنة  �لور�ق جرد�ء  �ل�سفلي.  �جلزء 

خطية �إىل م�ستطيلة-رحمية،  وقد تكون �لأور�ق �ل�سفلية تامة، ملعقية �أو رحمية �أو خطية. �لنورة عنقودية،  تتباين بكثافة �أزهارها. 

�لقنابات 2-4 مم،  مت�ساقطة، خطية - رحمية مقلوبة، غ�سائية �حلافة. �سمر�خ �لزهرة �أق�سر من �لكاأ�س، �أجرد �أو خ�سن-حليمي. 

�لأزهار 2-3 مم، بي�ساء، �لكاأ�س �أق�سر من �لتويج. موؤلفة  من 6 �سبالت، ت�سقط �سريعا، �لتويج 6 بتالت طولها)2-3 مم( �لبتلة 

�لعلوية مق�سمة بعمق �إىل 7 ف�سو�س خطية �ل�سكل، و�لبتلة �ل�سفلية 

تامة. �ملذكر 14-17 �سد�ة، �خليوط م�ستدمية؛ تتطاول �لنورة عند 

عليبة،  �لثمرة  �لثمار.  من  �أق�سر  �لثمار  �سماريخ  وتبقى  �لإثمار، 

حتمل  �هليلجية،  مقلوبة    - بي�سوية  مم،   8-6 طولها  منت�سبة، 

م�سوكة،   �أو  حر�سفية  �أو  حليمية  �إىل  جرد�ء  �لقمة،   يف  �أ�سنان   3

تتفتح بو��سطة 3 ثقوب. �لبذور عديدة، طولها �أقل من 1مم،  كلوية 

بنية. يزهر  �إىل  �ل�سطح، لمعة، �سفر�ء  �إىل درنية  �ل�سكل مل�ساء 

من مار�س/�آذ�ر – �أبريل/ ني�سان 

�لرتبة  على  ول�سيما  و�ل�سحاري  �ل�سهوب  يف  ينمو  املوطن: 

�جلب�سية.

م�سر  يف  ينت�سر  �سحر�وي-عربي.  �سرق  اجلغرايف:  التوزيع 

وفل�سطني و�سبه �جلزيرة �لعربية و�لعر�ق.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Resedaceae (Mignorette or Weld  Family) 
Reseda muricata C. Presl.

ية )البليحاوية( العائلة:اخلزاَمّ

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ذنبان
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1-2 م، �لأفرع متقابلة، نهاياتها م�سوكة. �لأور�ق ب�سيطة، �سبه  جنبة طولها 

متقابلة، بي�سوية �إىل �إهليلجية �أو مدورة، ق�سرية �ملعالق،  جرد�ء، خ�سر�ء، 

مم.   15-5 وعر�سها  �سم   3-1 طولها  �حلافة،  م�سننة  �لقمة،  كلية  لمعة، 

�لأذنات دقيقة، مت�ساقطة. �لأزهار �سغرية، لطئة، �سفر�ء ، جتتمع يف نورة 

خما�سي  �لقر�س   ،5 �ل�سبالت  ق�سرية،  عديدة  �سنابل  من  موؤلفة  عثكولية 

�لف�سو�س ي�سبه �لفنجان. �لبتالت 5، ذ�ت ظفر. �لأ�سدية 5، �ملبي�س منغم�س 

يف �لقر�س، ثالثي �حلجري�ت، يعلوه 3 �أقالم تنتهي ب3 ميا�سم. �لثمرة نووية، 

�سبه كروية، قطرها 3-4 مم، م�سودة �للون.

املوطن: �سقوق �ل�سخور يف �جلبال.

�لعر�ق،   �لعربية، تركيا �سمايل  �سيناء، �سبه �جلزيرة  التوزيع اجلغرايف: 

�إير�ن، �أفغان�ستان، مرتفعات �جلبل �لأخ�سر �سمال ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي.

Rhamnaceae  
Sageretia thea (Osbeck) M.C. Johnston.

العائلة:النبقية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: منت



للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

167
الدليل احلقلي امل�صور

�لفتية جرد�ء،  �لأفرع  �لرئي�س.  �ل�ساق  ب�سكل متعامد مع  �لأفرع �جلانبية  تتو�سع   ،
 

5م �أو �سجرة �سغرية،  ي�سل طولها حتى  جنبة 

حممرة �للون، متعرجة ب�سدة على �سكل  زيك-ز�ك، �لأذنتان تتحور�ن �إىل �سوكتني م�ستقيمتني مت�سابهتني يف �ل�سكل و�حلجم طول 

8-14 مم،  14-57 مم وعر�سها  �لقاعدة،  طولها  تنطلق من  �أع�ساب   3 ب�سيطة، متناوبة،  حتمل  �لأور�ق  7-23 مم.  كل منهما 

رحمية -بي�سوية، قمتها حادة �إىل مثلومة، قاعدتها منحرفة )غري 

مت�ساوية(، تامة �حلافة،  جرد�ء خ�سر�ء قامتة على �لوجه �لعلوي.  

و�ساحبة على �لوجه �ل�سفلي، �ملعالق زغب طوله 2-20 مم. �لنور�ت 

�سيمية �إبطية، �لأزهار خنثوية، طول �سمر�خها 7-8 مم، خما�سية 

�لأ�سفل.  بي�سوية، زغبة من  2 مم، جرد�ء،  نحو  �ل�سبالت  �لقطع. 

�لبتالت بي�ساء، �أطول قليال من �ل�سبالت. �ملبي�س موبر �لقاعدة. 

كــرويــــة،  نــوويــة،  �لـــثمــــرة  ف�سـو�س.   10 يحـمـــل  �لـــقــر�س 

�لثمري  برتقالية-�سفر�ء،  غالفها  10-25 مم، جرد�ء،  قـطـرهـا 

ذو طبيعة ليفية. �لبذور م�سغوطة. يزهر يف �أبريل/ني�سان.

املوطن: �جلبال.

و�جلبل  هجر  ًعمان)جبال  يف  متوطن  اجلغرايف:  التوزيع 

�لأخ�سر(

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

Rhamnaceae (Buckthorn or Jujube, Family) 
Ziziphus hajarensis Duling.

العائلة:النبقية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ق�سوم، ق�سم
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رئي�سية،  �ساق  لها  م،   8-3 �رتفاعها  �خل�سرة،  م�ستدمية  �سجرة 

�لأفرع �ساعدة ومنب�سطة،  �ل�سكل،  بي�سوي  �أو  تاجها غالبا كروي 

�لأذنية  �لأ�سو�ك  رمادية، جرد�ء.  �إىل  بي�ساء  ما،  �إىل حد  طويلة 

و�لأخرى  �أكرث،  �أو  1�سم  نحو  طولها  م�ستقيمة،  �إحد�هما،  قوية، 

معقوفة و�أق�سر، تغيب �لأ�سو�ك �أحيانًا. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، 

�أو  �أهليلجية،  �سم،   3-1.5*  8-2 �أبعادها  �سفني،  يف  تتو�سع 

بي�سوية، �إىل م�ستطيلة، كليلة �أو حادة �لقمة، �أ�سلية غالبًا، عرفية 

�أو زغبة يف م�ستوى  �لأع�ساب، جرد�ء  و��سح، ثالثية  ب�سكل غري 

�لأع�ساب وذلك على �لوجه �ل�سفلي فقط، طول �ملعالق 5-15مم. 

�لنور�ت �سيمية، �إبطية. �سماريخ �لأزهار 3-5 مم. �لأزهار خنثوية، 

منب�سطة،   ،5 �ل�سبالت  م�سفرة-خ�سر�ء.  مم،   6-4 قطرها 

�خلارج.  من  �سوفية  �أوبار  يك�سوها  �لقمة،  حادة  مثلثية-بي�سوية 

�لبتالت 5، �أق�سر من �ل�سبالت، �سفر�ء، منحنية لالأ�سفل. كر�سي 

�لزهرة م�سطح، خما�سي �لزو�يا. �لأ�سدية 5. �ملبي�س مغمور قلياًل 

Rhamnaceae (Buckthorn or Jujube, Family) 
Ziziphus spina-christi (L.) Desf.

العائلة:النبقية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �ل�سدر، �ل�سدر �لربي، �ل�سدر �ملزروع، مكي، الثمرة:نبق
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وملتحم مع قاعدة كر�سي �لزهرة لكنه علوي، ثنائي �حلجري�ت ب�سكل جزئي �أو كلي. �لثمرة حلمية �سبه نووية، كروية �أو �سبه كروية، 

جرد�ء،  قطرها 1-1.5 �سم، �لنا�سجة لها لون م�سفر. �لبذور بنية غامقة، طولها 5-6مم. تزهر من �سبتمرب/�آيلول-�أبريل/ني�سان. 

املوطن: �لو�حات يف �ل�سحاري �حلارة، و�أ�سرة �لوديان، وعلى �سفوح �لتالل �ل�ساحلية،  ويف �حلقول على �أتربة طميية. 

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية، متتد �إىل �لأجز�ء �لد�فئة يف �ملناطق �ملتو�سطية و�ل�سحر�وية �لعربية وغرب �إلير�نية-

�لتور�نية، وجميع مناطق ُعمان .

الأهمية الرعوية: ترعاه �لأبل و�ملاعز

ت�ستخدم ثمار نبات �ل�سدر لالأكل وخا�سة �لغ�سة منها وذلك لأنها حلوة  مرعىللنحل وطبي وغذ�ئى،   ال�شتعمالت الأخرى: 

�ملذ�ق وذ�ت قيمة �لغذ�ئية عالية ولكن بع�س �لنا�س ياأكلها بعد جتفيفها حتت �أ�سعة �ل�سم�س وطحنها وت�سفيتها، كما ي�ستفاد منها 

يف عالج بع�س �لأمر��س وهي مر�س �حل�سبة، و�حلوي�سالت �ل�سفر�وية وكذلك كملينة ومنقيه للدمن وكمق�سع �سدري، وكملينة 

وخاف�سة لدرجة �حلر�رة ويف عالج قرحة �ملعدة. وت�ستخدم �أي�سا �أور�ق �لنبات يف جمال �لطب حيث ي�ساعد يف عالج �لعديد من 

�لأمر��س وهي عالج �لربو و�أمر��س �ل�سدر و�لإ�سهال وتقوية �ملعدة ويف نزيف �حلي�س و�خلر�ريج و�لتهاب �لعني، وكذلك يف عالج 

لدغة �لثعبان بعد خلطه مع �خلل، وي�ستخدم �لورق مع �لق�سرة يف ح�سو �جلروح، وي�ستخدم بعد غليه يف طرد �لديد�ن وعالج �لربو 

و�آفات �لرئة وتقوية �ل�سعر. بالإ�سافة �إىل ��ستعمال �أور�ق �ل�سدر بعد �لطحن و�خللط مع �ملاء و�لع�سارة يف غ�سل �مليت، و�ل�سعر عند 

�لن�ساء. �أما �لأور�ق �خل�سر�ء تفيد يف و�سعه على بطن �لطفل للتخل�س من �لنتفاخ، ويف جرب �لك�سور. وي�ستخدم نحل �لع�سل رحيق 

�أزهار �لنبات  كغذ�ء حيث ينتج منها ع�ساًل جيدً� ذ� قيمة غذ�ئية عالية ي�سمى ع�سل �ل�سدر �أو ع�سل �لربم  وهو من �أغلى �أنو�ع �لع�سل 

�أ�سجار �ل�سدر للزينة  �لربي. كما ي�ستخدم مغلي قلف �لأ�سجار كم�سكن لآلم �لأ�سنان وملطف للحر�رة ومقوي عام، وتكرث زر�عة 

و�لظل يف �حلد�ئق و�ل�سو�رع تزرع كم�سد�ت للرياح وحماية للرتبة من �لجنر�ف وخ�سبها جيد وقوى متعدد �ل�ستعمالت.
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�سريعًا،  م�ستطيلة- ت�سقط  �لأور�ق  �أ�سو�كًا.  ز�وّية، ل حتمل  �أفرعها، نحيلة، خ�سر�ء، جرد�ء،   م،   2-1 �لأ�سل طولها  ت�سبه  جنبة 

1.5-5*0.3-0.8 �سم،  حافتها عرفية- م�سننة وحتمل نهاية  �أبعادها  لت�سكل معالقًا ق�سريً�،  ت�ستدق قاعدتها تدريجيًا  خطية، 

مبعرثة  تنت�سر  مفردة،  �لأزهار  �سفر�ء.  �سغرية  غدة  �سن  كل 

على طول �لأفرع وتظهر عادة قبل �لأور�ق. �أنبوب �لكاأ�س �أجرد، 

3 مم، يغطيه جمموعة من �حلر��سف، ينتهي بخم�سة  طوله نحو 

�حلافة  على  �أو  �سطحها  كامل  على  قا�سية  �أوبارً�  ف�سو�س حتمل 

5، بي�سوية مقلوبة �إىل مدورة، تامة �أو مقرو�سة.  فقط. �لبتالت 

�لثمرة  علوي.  �ملبي�س  �لكربلة،  وحيد  �ملاأنث  كثرية.  �لأ�سدية 

�إىل  بي�سوية  قلياًل،  �سم، م�سغوطة   1.5-1*2-1 �أبعادها  نووية، 

�لثمري  �لغالف  �أو موبرة،  �أهليلجية،  �سفر�ء-خم�سرة، جرد�ء 

ح�سية،  �سكل  لها  �لنو�ة  �لن�سج،  عند  ين�سق  حلمي  �ملتو�سط 

مل�ساء، قا�سية، �لبذور بنية، مل�ساء، زغبة. يزهر من يناير/كانون 

�لثاين - فرب�ير/�سباط.

املوطن: �ملنحدر�ت �ل�سخرية ويف �لأودية.

التوزيع اجلغرايف: �ملناطق �ملد�رية �سود�ين ميتد �إىل �ملنطقة 

�ل�سحرو�ية �لعربية، وينت�سر يف �سبه �جلزيرة �لعربية.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد للماعز.

Rosaceae
Prunus arabica (Olivier) Meikle

العائلة:الوردية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �للوز �لعربي، ميزي، مرج
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ب�سيطة،   �لقزمة،  �لأفرع  على  توجد  �لأور�ق  وجرد�ء.  م�سوكة  بي�ساء،  �سلبة،  �لتفرع،   ثنائية  �لفرع  �سم،   100-30 طولها  جنبة 

متقابلة، �أبعادها 2-5*0.5-1مم، لطئة، ملعقية �إىل م�ستطيلة-خطية �ل�سكل، حلمية �لقو�م، غري مت�ساوية، جرد�ء، تامة �حلافة، 

 7-3 �أو �نتهائية �لتو�سع، ت�سم  �إبطية  حادة �لقمة. �لنورة �سيمية 

 2.5 نحو  �لكاأ�س طولها  �لأزهار مفردة(.  تكون  ما  )نادر�  �أزهار 

�لتويج   1مم.  نحو  لها  موبرة، طو  5، خطية،  �ل�سنان  موبرة؛  مم 

قمعي �ل�سكل، �أبي�س �أو وردي، طوله نحو 5 مم، زغب من �خلارج، 

خيوطها  �لتويج،  �أنبوب  فوهة  على  �لأ�سدية  تتو�سع   .5 ف�سو�سه 

3 مم.  نحــو  ب�سيــط، طوله  �لقلم  متفاوت.  ب�سكل  بارزة  ق�سرية، 

�لثمرة موؤلفة �أق�سومتني ثمريتني، طول كل منها نحو 3 مم. يزهر 

من فرب�ير/�سباط- يوليو/متوز.

املوطن:�لرتب �لرملية.

التوزيع اجلغرايف: �إير�ن، و�أفغان�ستان، وباك�ستان، م�سقط.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف-ر�ئحة كريهة ويرعى ب�سكل 

�أ�سا�سي من قبل �حلمري.

ال�شتعمالت الأخرى: ت�ستخدم �أور�ق و�أزهار نبات �خلرمان 

يف عالج �أمر��س �لكبد و�حلمى بعد حت�سريه كم�ستحلب، وعالج 

�لأمل �لظهر با�ستخد�م �سماد�ت من معجون �لأور�ق.

Rubiaceae (Coffee or Madder Family)
Plocama aucheri (Guill.) M. Backlund & Thulin

العائلة:الفوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �خلرمان
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ع�سب معمر، متخ�سب �لقاعدة،  �أجرد �أو موبر، ميلك غالبًا نتوء�ت غدية �أو درنية، طوله 30-40 �سم، �ل�سوق عديدة،  منت�سبة �إىل 

�ساعدة،  ب�سيطة �أو متفرعة. �لأور�ق ب�سيطة، طولها 1-5 �سم، عرفية، متموجه، حافتها ملتفة ب�سدة نحو �خللف، وحتمل وبو�سوح 

معالق  لت�سكل  تدريجيًا  نهايتها  ت�ستدق  ملعقية،    - م�ستطيلة  �أو  مقلوبة  بي�سوية  �لعقيمة  لالأفرع  �ل�سفلية  �لأور�ق  �سغرية.  درنات 

�لورقة؛ �لأور�ق �لعلوية خطية، كليلة،  ويف بع�س �لأحيان جند �أن جميع �لأور�ق خطية �أو بي�سوية مقلوبة �إىل م�ستطيلة. �لنورة عذفية،  

�أزهارها غري مرت��سة، تتفرع ثنائيًا. �لأزهار خنثوية، منتظمة، قنابية، 

ت�سل �إىل 1 �سم �أو �أكرث، �سبه لطئة. �لكاأ�س 5 �سبالت، طولها نحو ربع 

طول �لتويج 5 بتالت، ف�سو�سه بي�سويه،  موبر �أو �أجرد. �لبتالت 8-5 

مم،  �سفر�ء، م�ستطيلة، تامة، كليلة �لقمة، �ملذكر 10 �أ�سدية، خيوطها 

ملتحمة بقو�عدها �و حرة، تت�سع فجاأة، وهي موبرة عادة، غدية �أو ل 

غدية. �ملاأنث 5 كر�بل؛  �ملبي�س علوي، خما�سي �حلجري�ت، �أجرد،  ل 

يحمل زو�ئد يف نهايات �لكر�بل،  تلتحم �لأقالم لت�سكل عمودً� له �سكل 

�سولجاين، �أجرد �أو موبر. �لثمرة عليبة، خما�سية �حلجري�ت، طولها 

�أق�سومات.   5 �إىل  �أو �سوفية، غدية-درنية، تنف�سل  3-5 مم، جرد�ء 

�لبذور كلوية �ل�سكل، جمعدة-درنية.  يزهر من مار�س/ �آذ�ر-�أبريل/

ني�سان.

املوطن: �ل�سهوب و�ل�سحاري، يف �لأودية غالبًا.

التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي-عربي. ينت�سر يف �سمايل �أفريقيا، �سيناء، �سرقي �ملتو�سط، �سبه �جلزيرة �لعربية، �إير�ن، باك�ستان،  

�أفغان�ستان، �سمايل �ل�سود�ن، وُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم هذ� �لنبات يف ت�سهيل عملية �لولدة عند �لن�ساء وذلك من خالل نقع �أو غلي خمتلف �أجز�ء 

�لنبات و�سربها، كما ت�ستعمل ع�سري �لنبات �لغ�س مع �ل�سمن كم�سروب لعالج �أوجاع �جل�سم وخمتلف �أمر��س �ل�سدر، ويف عالج 

�ل�سكري كم�سروب وذلك بعد غلي �أطر�ف �لنبات مع �أطر�ف نبات �لليمون ومع حبوب �أخرى وهي حب �حلنظل وحب �ل�سعري و�حلبة 

�ل�سود�ء و�حلمر�ء وحب �حللبة و�جلعدة و�حلرمل و�لعن�سفون حيث ياأخذ ن�سف كوب كل �سباح. ويتم �إ�ستخر�ج �لع�سري من �لأور�ق 

لعالج �ل�سد�ع، كما ي�ستفاد من هذ� �لنبات يف ردع �حل�سر�ت و�لذباب �لقار�س بعد ربطه على هيئة حزم وتعليقيه عند مدخل �ملنازل 

ومدخل ح�سائر �ملو��سي. كذلك ي�ستعمل يف �إدر�ر �لبول و�لطمث، وي�ساعد على �لأجها�س.

Rutaceae (Rue or Citrus Family)
Haplophyllum tuberculatum (Foresk.) A. Juss.

العائلة:ال�شذابية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لتي�س. تفار �لتي�س. �سجرة �لبعو�س، خمي�سة، �سذ�ب، �سنان �لتي�س، خز�م �ل�سبي
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�أخ�سر �ساحب.  لونها  1-3 م،  �أو جنبة، جرد�ء، طولها  �سجرة �سغرية 

بي�ساء.  متدلية،  �أ�سطو�نية،  متكرر،  نحو  على  تتفرع  متقابلة،  �لأفرع 

 - بي�سوية  �أو  رحمية  �لقو�م،  جلدية  �أذنية،  متقابلة،  ب�سيطة،  �لأور�ق 

م�ستطيلة، نادرً� �سبه مدورة، تامة �حلافة، كليلة �لقمة و�أحيانًا حادتها. 

�أبعادها  �سم،   5-1.5 طوله  معالقا  لت�سكل  تدريجيًا  قاعدتها  ت�ستدق 

�أو  �إبطية  مورقة  �سنبلية،  �سبه  عنقودية  �لنور�ت  �سم.   3-1.5*6-2

�نتهائية �لتو�سع. �سماريخ �لأزهار 1-2 مم، �لقنابات �سغرية. �لأزهار 

�سغرية طولها نحو3 مم. �لكاأ�س جر�سي،  ف�سو�سه 4، مرت�كبة، ي�ستدمي 

مع �لثمرة. �لتويج 4 بتالت، طوله �سعفي طول �لكاأ�س، ف�سو�سه مرت�كبة 

وملتفة �إىل �خللف. �ملذكر 4 �أ�سدية،  تتو�سع على �أنبوب �لتويج وتتناوب 

وحيدة  كروية،  �لعنبة«،  ت�سبه  نووية 
«

حلمية،  �لثمرة  �لبوي�سة.  وحيد  �حلجرية،  وحيد  علوي،  �ملبي�س  حرة،  �خليوط  �لبتالت،  مع 

�لبذرة،  قطرها 4-8 مم. يزهر من يناير/كانون �لثاين- �أبريل/ ني�سان.

املوطن: و�حات �ل�سحارى �حلارة ل�سيما يف �لرتب �لرطبة و�أحيانًا �ملاحلة.

على  ينمو  و�ل�سني،  �لهند  �إىل  �لأو�سط  �ل�سرق  �أفريقيا،  و��سع يف جنوبي  ب�سكل  ينت�سر  �ل�سود�نية،  �ملنطقة  التوزيع اجلغرايف: 

�ملرتفعات �جلبلية باجلبل �لأخ�سر يف ُعمان.

الأهمية الرعوية : رعوي جيد لالبل.

ال�شتعمالت الأخرى: ت�ستخدم �جلذور و�لغ�سون يف تنظيف وتبي�س �لأ�سنان ويدخل يف �سناعة بع�س معاجني �لأ�سنان، كما 

�لقروح  معاجلة  ويف  �لطحال  تورم  حالة  ويف  �ل�سيالن  مر�س  كعالج  حملية  عالجية  ��ستعمالت  يف  �ملختلفة  �لنبات  �أجز�ء  تدخل 

و�لدمامل و�أمر��س �للثة و�لفم ومنع منو �لبكرتيا يف �لفم  و�لأمر��س �لتي ت�سيب �ملعدة ويف عالج لدغات �لثعابني و�لعقارب وذلك 

من خالل ق�سرة  �ل�سجرة بعد �سحقها، كما ي�ستعمل كمرهم يف عالج �لر�سو�س و�لكدمات وذلك بعد �سحق ونقع �خل�سب يف كمية من 

�لزيت. كما يحتوى خ�سب �ل�سجرة على مادة قاب�سة مرة ت�ستخدم لتنظيف �لأ�سنان.

Salvadoraceae (Toothbrush Tree Family)
Salvadora persica L.

العائلة:الأراكية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لأر�ك، �لر�ك ، م�سو�ك، �يهويك، �سجرة �ل�سو�ك، �أر�ك



174
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

�سجرة �سغرية �أو جنبة كبرية، م�سوكة، ي�سل طولها حتى 2 م. �لأ�سو�ك ق�سرية، �إبطية �نتهائية. �لأور�ق ب�سيطة، جلدية �لقو�م، ل 

�أذنية، متناوبة �أو تتو�سع يف حزم، �أبعادها 2.5-3.5*1-1.5 �سم، م�ستطيلة-بي�سوية �إىل ملعقية، �ل�سطح �لعلوي �أجرد، �ل�سفلي 

يف  تتو�سع  �إبطية،  �لأزهار  مم.   3-2 طوله  ق�سري  �ملعالق  لالأ�سفل،  ملتفة  �حلافة  وتدية،  قاعدتها  مدورة،   قمتها  مزرق،  �أخ�سر 

 1 نحو  �سمر�خها  وطول  5 مم  نحو  �سغرية قطرها  حزم،  

مم. �لكاأ�س تلتحم �سبالته يف �أنبوب ينتهي بخم�سة ف�سو�س 

خما�سي  جر�سي،  باهت،  �أ�سفر  �لتويج  مم،   3 نحو  طولها 

�خليوط  بتلية،  فوق  �أ�سدية،   5 �ملذكر  �أجرد.  �لف�سو�س، 

�حلجري�ت.  خما�سي  موبر،  �ملبي�س  �لبتالت.  من  �أطول 

�لثمرة عنبة، كروية،  قطرها نحو 1 �سم ت�سم بذرة و�حدة، 

�أبريل/  من  يزهر  توؤكل.  �لن�سج،  عند  �أرجو�نية-�سود�ء 

ني�سان-يونيو/حزير�ن.

املوطن: �جلبال �ل�سمالية.

�سبه  �إير�ن،  �أفغان�ستان،  باك�ستان،  اجلغرايف:  التوزيع 

�جلزيرة �لعربية، �ل�سومال،  �أثيوبيا،  جيبوتي، وُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي جيد للماعز و�لأبل.

Sapotaceae (Sapodilla, Chicle, GuttaPercha or Mastic Family)

Sideroxylon mascatense (A.DC.)T.D. Penn.
العائلة:ال�شابوتية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لبوت
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60-150�سم، يك�سوه بكثافة زغب ق�سري رمادي، وللنبات ر�ئحة غري حمببة، �ل�سوق �سلبة، ع�سبية،   ع�سب حويل منت�سب، طوله 

�ل�سكل،  18*4.5-12 �سم، بي�سوية عري�سة  �أبعادها  ب�سيطة، طويلة �ملعالق، طرية، حتمل غددً�،  �لأور�ق  ز�وّية-مثلمة، متفرعة. 

حادة �لقمة، مائلة عند �لقاعدة، تامة �إىل متموجة �حلافة، �لأور�ق �لعلوية متقابلة غالبًا. �لأزهار مفردة، منت�سبة تتدىل لحقًا، 

حادة  بي�سوية،  �إىل  مثلثية  ف�سو�س   5 �إىل  ين�سطر  �لقاعدة،  منتفخ  �أنبوب  يف  �ل�سبالت  تلتحم  �سم،   10-8 طويلة  �لكاأ�س  كبرية. 

�لتويج  لالأ�سفل.  ب�سدة  وينحني  �لثمرة  مع  ويبقى  ي�سقط  ل  �ل�سبالت  �لقاعدي من  مت�ساوية متامًا، �جلزء  �لقمة، غري  موؤنفة  �إىل 

قمعي �ل�سكل، �أبي�س، طوله �سعفي �لكاأ�س 15-17 �سم، يتاألف من 

�أنبوب �أ�سطو�ين يفوق طوله �لكاأ�س، ون�سل مطوي منب�سط بدرجات 

�لقمة.  حادة  �ل�سكل،  مثلثية  ف�سو�س  �إىل  جمز�أة  حو�فه  متفاوتة، 

�ملذكر 5 �أ�سدية، فوق بتلية، مت�ساوية يف �لطول، مت�سمنة يف �لتويج، 

قطرها  كروية،  لالأ�سفل،  متدلية  ُعلبّية  �لثمرة  �سم.   11-9 طولها 

ب�سكل  تتفتح  مم،   10-5 طولها  كثيفة  باأ�سو�ك  مزودة  �سم،   5-4

مم   5-4،5 طولها،  �للون  بنية  �ل�سكل،  كلوية  �لبذور  منتظم.  غري 

م�سغوطة، يحمل �سطحها حفري�ت �سغرية جدً�، يزهر من مايو/ 

�أيار- �أكتوبر/ ت�سرين .

املوطن: ينمو يف �لأماكن �ملهجورة و�لخاديد و�ل�سعاب �ل�سخرية 

يف �ملناطق �لقليلة �لرتفاع .

مت  ولكن  �ملد�رية  �أمريكا  �لأ�سلي  موطنه  اجلغرايف:  التوزيع 

�إدخاله �إىل �لأماكن �ملد�رية و�سبه �ملد�رية يف �لعامل �لقدمي.

 الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Solanaceae (Potato Family) 
Datura metel L.

 العائلة: الباذجنانية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنةُعمان: بنح، د�تور�، فدة، جوز مائل
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جنبة، طولها 1-2م، �أفرعها مت�سابكة، �لأفرع �لفتية و�لأور�ق و�سماريخ �لنورة و�لكاأ�س يك�سوها �أوبار رمادية-�سوفية. �ل�ساق متفرعة، 

متعرجة، رمادية �إىل بنية �أو مائلة للبيا�س، تتحور بع�س �لأغ�سان  �إىل �أ�سو�ك يرت�وح طولها بني 1-2 �سم، ولها نتوء�ت �أو دو�بر 

ق�سرية حتمل باقة من �لأور�ق �ل�سغرية وزهرة مفردة. �لأور�ق ب�سيطة، �سغرية، م�ستطيلة -ملعقية �إىل خطية، تامة �حلافة، كليلة 

�لقو�م  حلمية  فاحتة،  خ�سر�ء  تدريجيًا،  نهايتها  ت�ستدق  متفاوتة،  بدرجات 

مثلثية،  �أ�سنان  بخم�سة  تنتهي  3-5 مم،  �أنبوبية، طولها  �لكاأ�س  ما.  �إىل حد 

مت�ساوية،  ت�سبح ثنائية �ل�سفة يف �لثمرة. �لتويج بنف�سجي باهت، طوله نحو 

15 مم؛ �لأنبوب طويل و�سيق، �أجرد �أو موبر �إىل حد ما من �لد�خل؛ �لن�سل 

يف  مت�ساوية  غري  �أ�سدية،   5 �ملذكر  بي�سوية-م�ستطيلة.  ف�سو�سه  ق�سري، 

�لطول، مت�سمنة يف �لتويج �أو تظهر �ملاآبر ب�سكل طفيف. �لثمرة عنبة، حمر�ء، 

�لبذور،  متعددة  قلياًل،  متطاولة  �أو  كروية  مم(،  �لبازلء)نحو5  حبة  بحجم 

حلوة �ملذ�ق توؤكل من قبل �إلن�سان وحتبها �لطيور �ملختلفة. �لبذور بنية �للون، 

ت�سرين  نوفمرب/  من  يزهر  0.5 -1 مم.  �ل�سكل، م�سغوطة، عر�سها  كلوية 

�لثاين- يونيو/حزير�ن.

املوطن: �أ�سرة �لوديان يف �ل�سحر�ء.

يف  ينت�سر  �سود�ين.  و�سرق  �سحر�وي-عربي  �سرق  اجلغرايف:  التوزيع 

م�سر، فل�سطني، �سبه �جلزيرة �لعربية، �ل�سود�ن.

الأهمية الرعوية:  رعوي جيد.

ال�شتعمالت الأخرى: توؤكل ثمار ق�سد للتاأثري على �لآلم و�ل�سطر�بات  �ملعدية. كما ي�ستخدم خ�سب هذ� �لنبات كوقود ب�سبب 

�نبعاث كمية قليلة من �لدخان، وكذلك ي�ستفاد منه يف عالج �لقروح و�حلكة و�لأذن �ملوؤملة و�مللوثة. كما ت�ساعد ثمار �لنبات و�لنباتات 

�للينة بعد طحنها ل�سنع خال�سة  يف تخفيف �ملغ�س وحت�سني حدة �لب�سر.

Solanaceae 
Lycium shawii Roem. & Schult.

 العائلة: الباذجنانية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ق�سد، �سمق�س، �أو�ساج، عو�سج، �ساذ، �سرمي
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جنبة طولها 60-150�سم، م�سوكة، متفرعة من �لأ�سفل، م�سفرة، يغطيها وبكثافة �أوبار جنمية �سوفية. حتمل �ل�سوق �أ�سو�كًا ق�سرية

0.5-8.5 �سم(، عري�سه، بي�سوية، متموجة  �أذنية، معالقية )طول �ملعالق  منحنية ثخينة �لقاعدة. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، ل 

�حلافة �إىل جيبية -مف�س�سة، مائلة عند �لقاعدة،  حتمل �أ�سو�كًا على طول �ل�سلع �ملتو�سط. �لنورة �سيمية،  ت�سم 2-15 زهرة،  

مثلثية  ف�سو�سه  جر�سي،  �لكاأ�س  �سم   4-0.5 �ل�سمر�خ  وطول  �سمر�خية  �لأزهار  خ�سبة،  �لنورة  من  فقط  �ل�سفلية  �لزهرة  ولكن 

�سيقة، �لتويج دولبي، كث �لوبر من �خلارج، قطره 2-2.5 �سم ف�سو�سه بي�سوية، حادة، بلون �أزرق، زهري، �أرجو�ين �أو بنف�سجي 

ونادر� �أبي�س. �ملذكر 5 �أ�سدية، �ملاآبر �سفر�ء، طولها 5-6 مم. �ملاأنث ثنائي �لكر�بل، �ملبي�س علوي.

�لثمرة عنبة، �سبه كروية، �سفر�ء، قطرها نحو 2.5 �سم، تتميز 

بكرثة �لبذور فيها. �لبذور عد�سية و�أحيانًا كلوية �ل�سكل �أبعادها 

3.5-3 مم، �سفر�ء �ساحبة �إىل بنية. يزهر من يناير/كانون 

�لثاين- �أغ�سط�س/ �آب.

�ملهجورة  و�لماكن  �حلارة،  �ل�سحاري  يف  �لوديان  املوطن: 

وجو�نب �لطرق.

�أفريقيا،   جونبا  �إىل  ميتد  �سود�ين،  اجلغرايف:  التوزيع 

و�خلليج �لعربي، �سجل يف �أكرث من موقع يف �سلطنة ُعمان.

الأهمية الرعوية: �سام للحيو�نات ويدل وجوده على �لرعي 

�جلائر.

�ل�سربيان  نبات  بذور  من  ي�ستفاد  الأخرى:  ال�شتعمالت 

ي�ساهم يف متا�سك �جلنب عند  يف �سناعة �جلنب �ملحلي حيث 

و�سعه يف �حلليب، كما ي�ستخدم �ل�سربيان يف معاجلة �لأمر��س 

�جللدية من خالل خال�سات �ل�ساق و�لثمار �للبية. 

Solanaceae 
Solanum incanum L.

 العائلة: الباذجنانية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �ل�سرجنبان، حلقام، عر�سم �ل�سربيان

Apple Bitter , Nightshade :الأ�شم النكليزي
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�للون،   �ل�ساق رمادية  3 م، ق�سرة  يبلغ طولها حتى  جنبة منت�سبة 

�أو  �إهليلجية  ب�سيطة،  �لأور�ق  �أوبار جنمية.  يك�سوها  �لفتية  �لأفرع 

�لقاعدة،   وتدية  �سبه مدورة، م�سننة �حلافة،  �إىل  بي�سوية مقلوبة 

�أوبــار جنمية على كال  يك�سوها  �أو  �لقمة، جــرد�ء  كليلة  �إىل  حادة 

�ملعالق  �سم.   4-0.4 وعر�سها  �سم   4.5-0.6 طولها  وجهيها، 

موبر،  طوله 2-14 مم. �لأذنات خطية-رحمية،  مت�ساقطة. �لأزهار 

�أو  1�سم بي�ساء  �أ�سفاع،  �سمر�خها موبر وطوله نحو  �أو يف  مفردة 

�ل�سبالت خطية-م�ستطيلة، طولها  �سم.   2.5-2 م�سفرة قطرها 

�لبتالت  �خلــارج.  موبرة  من  3-4 مم،  وعر�سها  �سم،   1.5 نحو 

خطية، طولها 1.1-1.4 �سم وعر�سها نحو 2 مم، تتاألف من ظفر 

ون�سل، وهناك غدة كلوية �ل�سكل. �ملذكر موؤلف من �أ�سدية عديدة 

يقل طولها قلياًل عن طول �لقلم. �ملبي�س رباعي �لف�سو�س، �أجرد، 

�أو �سبه �أجرد، يعلوه قلم طوله 8-10 مم.

Sparrmanniaceae ( Malvaceae)
Grewia erythraea (Schweinf)

 العائلة: 

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  �سرحم، �سام، حرظوت، حر�سام
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جرد�ء،  مم،   7-5 قطرها  ف�سو�س،   4-2 من  موؤلفة  نووية،  �لثمرة 

�للون �لأحمر. يزهر  �للون مع وجود م�سحة من  �إىل �سفر�ء  برتقالية 

من فرب�ير/�سباط- �أغ�سط�س/�آب. ويتكاثر بالبذور، 

املوطن: �سحر�وي يوجد يف �ملرتفعات �جلبلية و�ملنحدر�ت و�لوديان 

�ل�سخرية و�لتالل �جلافة و�سبه �جلافة. 

�إير�ن،  �إىل  �أفريقيا  و�سمايل  �ملد�رية  �أفريقيا  اجلغرايف:  التوزيع 

عام،   ب�سكل  �لعربية  و�جلزيرة  �سريلنكا،  و�لهند،  و�لباك�ستان، 

�ليمن،   و�ل�سود�ن،  و�ل�سومال،  و�ل�سعودية،  و�أثيوبيا،  وزمبابوي، 

�ملتحدة  �لعربية  و�لأمار�ت  �لأخ�سر(،  )�جلبل  ُعمان  و�سلطنة 

)�لمار�ت �ل�سرقية-طريق دبا-خورفكان(.

�لأور�ق  وخا�سة  �حليو�نات  قبل  من  يرعى  الرعوية:  الأهمية 

�جلاف  �لف�سل  نهاية  يف  �لأور�ق  ��ست�ساغة  وتكون  و�لثمار  �حلديثة 

و�لقيمة �لعلفية متو�سطة.
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�أ�سفر �للون. �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة، �سبه لطئة،  5 م، �لأفرع �لفتية يغطيها ر�تنج دبق  جنبة د�ئمة �خل�سرة ي�سل طولها حتى 

3-9 �سم، جرد�ء، تامة �حلافة، �سبه حادة �لقمة �إىل موؤنفة. �لنورة عنقودية �نتهائية �لتو�سع،   رحمية مقلوبة �إىل ملعقية، طولها 

طولها نحو 3 �سم. �لأزهار �سغرية، خم�سرة �سفر�ء، وحيدة �جلن�س، �سمر�خها طوله 4-8 مم. �ل�سبالت 3-5،  ملتحمة بقو�عدها، 

بي�سوية، طولها نحو 3 مم، زغبة، ت�ستدمي مع �لثمرة. �لبتالت غائبة. �ملذكر 6-8 �أ�سدية، حرة، غري مكتملة �لنمو يف �لأزهار �لنثوية؛ 

�ملاآبر �سبه لطئة، م�ستطيلة، طولها 2-5 مم، موبرة �جلزء �لعلوي، �ملبي�س مثلثي، طوله نحو 2.2 مم، ثالثي �حلجر�ت،  قليل �لأوبار، 

يكون �أثريًا يف �لأزهار �لذكرية؛ طول �لقلم نحو 3 مم؛ �مليا�سم عددها ثالثة �لثمرة عليبة، طولها  12-14 مم وعر�سها 15-19 مم، 

متلك 2-4 م�ساريع غ�سائية، جمنحة من �خللف. �لبذور �سبه كروية قطرها نحو 4 مم،  �سود�ء، يتكاثر بو��سطة �لبذور وحتتفظ 

�لبذور بحيوية لفرتة طويلة وتعامل �لبذور باخلد�س �لـماء �ملغلي، حم�س �لكربيت وميكن �إكثاره عن طريق قطع �ل�سوق، يزهر من 

يناير كانون �لأول- مار�س/�آذ�ر. 

املوطن: �ملرتفعات �جلبلية حتى �رتفاع2700 م، �لأر��سي �ملهجورة، �لكثبان �لرملية، غابات �ملانغروف يتحمل �مللوحة، و�جلفاف 

و�لرياح �لقوية �لتلوث.

التوزيع اجلغرايف: �أ�سرت�ليا و�ملناطق �ملد�رية و�سبه �ملد�رية، وجنوب و�سرق 

�أفريقيا، و�أمريكا �ل�سمالية، و�ل�سني، و�لهند، وباك�ستان، وجنوب غرب �ل�سعودية 

و�سلطنة ُعمان.

�ملد�رية  �أفريقيا  ب�سكل جيد يف  �ملا�سية و�جلمال  ترعاه  الرعوية:  الأهمية 

وُيعد من �أعالف �لطو�رئ يف فرت�ت �جلفاف ومرعى جيد للنحل رحيق وحبوب 

�لطلع. 

ال�شتعمالت الأخرى: ت�ستعمل بع�س �أجز�ء هذ� �لنبات مثل �لأور�ق  و�لثمار 

�أما �خل�سب ي�ستخدم ل�سنع مقاب�س �لأدو�ت وكوقود  لعالج �لأمر��س �لعقلية، 

لالأ�سماك  ك�سم  �لبذور  ت�ستخدم  �لأماكن.  كل  يف  بكرثة  ولنموه  قطعه  ل�سهولة 

ل�سباغة  �لقلف  ي�ستخدم  كذلك  للتفحيم.  �لبلد�ن  بع�س  يف  �ل�سوق  وت�ستخدم 

يف  �لبرية  و�سناعة  �خلمرية  �إنتاج  �أجل  من  �سابقًا  �لثمار  ��ستخدمت  �جللود. 

�لعر�ق و�أ�سرت�ليا.  

Sapindaceae (Litchi, Maple or Horse Chestnut Family)
Dodonaea viscosa (Linn.) Jacq.

العائلة: ال�شابونية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سح�س، �سري�ز، دودونيا، �ست، �سر�س



للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

181
الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر، متخ�سب �لقاعدة، مفرت�س �إىل منت�سب، طوله ميكن �أن ي�سل حتى 50 �سم. �لأفرع رمادية-خ�سر�ء، �لفتية منها موبرة. 

5-6 مم، كليلة �لقمة، مدورة �لقاعدة، م�سننة �حلافة، رمادية-خ�سر�ء.  15-20 مم وعر�سها  �لأور�ق م�ستطيلة، مطوية، طولها 

�لأزهار جتتمع يف جمموعات موؤلفة من 2-4 �أزهار، �إبطية �لتو�سع، طول 

�ل�سمر�خ 8-20 مم. �لكوؤي�س غ�سائي، موؤلف من 3 قطع، �أبعاده 1*2�سم، 

�إىل برتقايل حممر، ينمو ب�سكل و��سح  �ل�سكل، برتقايل  بي�سوي-قلبي 

ويت�سمن �لزهرة و�لثمرة. �ل�سبالت 5،  حرة،  طولها 4-5 مم،  زغبة 

بكثافة. �لبتالت 5، خ�سر�ء-�سفر�ء،  بي�سوية. �ملذكر 5 �أ�سدية مقابلة 

�سكل  على  بقو�عدها  ملتحمة  وجميعها  �سديو�ت   5 مع  تتناوب  للبتالت 

�أنبوب. �ملبي�س لطئ،  خما�سي �حلجري�ت، �لقلم ب�سيط ينتهي بخم�سة 

ميا�سم. �لثمرة عليبة، تتفتح م�سر�عيا من �لأعلى،  ت�سم �حلجرية من 

بذرة و�حدة �إىل عدة بذور. يزهر من مايو/�أيار-متوز/يوليو. 

�ملحجرة  �لوديان  و�أ�سرة  �جلبال  قو�عد  �لتالل  منحدر�ت  املوطن: 

و�ل�سخرية. 

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف �ل�سومال، �أثيوبيا، �سوقطرة، ُعمان.

الأهمية الرعوية: رعوي.

Sterculiaceae (Cola or Sterculia Family)
Melhania muricata Balf. F.

العائلة: الرباز ية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:-
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�سجرة �أو جنبة مرتفعة، جرد�ء ق�سرتها حممرة-بنية �إىل رمادية، طولها 4-12م. �لأفرع متمف�سلة، خ�سر�ء. �لأور�ق ت�سبه �حلر��سف، 

لطئة،  طولها نحو 2 مم، قاعدتها �سبه غمدية، تنتهي قمتها فجاأة بر�أ�س ق�سري. �لنور�ت عثكو�ية تت�سكل يف �ل�سيف عادة. �لعناقيد 

3-6*0.4-0.5 �سم. �لقنابات �أطول من �سماريخ �لأزهار، مثلثية، معانقة للفرع �إىل حد ما، قاعدتها عري�سة وقمتها موؤنفة. �لأزهار 

خنثوية، �سماريخها �أق�سر من �لكاأ�س. �ل�سبالت  5، طولها نحو 

1.5 مم، كليلة، تامة، �ل�سبلتان �خلارجيتان �أق�سر �إىل حد ما. 

وحيد  �ملبي�س  كر�بل،   3 �ملاأنث   .5 �لأ�سدية  د�ئم.  �سبه  �لتويج 

�حلجرية، �لأقالم 3. �لثمرة عليبة، �إجا�سية �ل�سكل، طولها نحو 

�لبذور يعلوها حزمة  تتفتح حجرييًا.  �لبذور،  )3 مم(، عديدة 

من �لأوبار. يزهر من �أغ�سط�س/ �آب-نوفمرب/ن�سرين �لثاين. 

يف  �ملتملحة  و�لأر��سي  و�لكثبان،  �لرملية  �ل�سهول  املوطن: 

�ل�سحاري ويف �أ�سرة �لأودية. 

للمنطقة  �متد�د  مع  �ل�سود�نية،  �ملنطقة  اجلغرايف:  التوزيع 

�سية  �سيناء.  �أفريقيا،  �سمايل  يف  ينت�سر  �لعربية.  �ل�سحر�وية 

�جلزيرة �لعربية، �أير�ن، باك�ستان �فغان�ستان، �ل�سود�ن، �أثيوبيا 

�ل�سومال.

الأهمية الرعوية: رعوي وخا�سة �إلبل و�ملاعز.

Tamaricaceae (Tamarisk Family) 
Tamarix aphylla (L.) H. Karst.

العائلة: الطرفاوية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �أثل، طرفه، عربر، بان، طرفال، عرير
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و�لأفرع  �ل�سوق  مت�سققة طولأنيًا يف  مبي�سة  �لفتية،  �لأفرع  �لق�سرة حممرة-بنية يف  �سبه جرد�ء،  2م،   �ىل  �رتفاعها  ي�سل  جنبة 

خطية-  �إىل  �أهليلجية  رحمية-  مم،   5-4 وعر�سها  مم   35-22 طولها  لطئة،  �لقو�م،  جلدية  متناوبة،  ب�سيطة،  �لأور�ق  �لقدمية. 

رمادية-  تدريجيا،  قاعدتها  ت�ستدق  �أ�سلية،  �حلافة،  تامة  رحمية، 

عبقة  خم�سرة-�سفر�ء،  �إىل  بي�ساء  �لأزهار  جرد�ء.  خ�سر�ء، 

�سمر�خ ق�سري.  ذ�ت  �نتهائية  روؤي�سية  عناقيد  �لر�ئحة، جتتمع يف 

 ،4 �ل�سبالت  مم.   7-6 طوله  موبرً�،  �أنبوبًا  �لزهرة  كر�سي  ي�سكل 

�ملبي�س   .4 �لأ�سدية  غائبة.  �خلارج.�لبتالت  من  موبرة  ملتحمة، 

كروية،  �سبه  نووية،  �لثمرة  �أوبار حريرية.  يك�سوه  وحيد �حلجرية، 

قطرها 7-8 مم، موبرة، برتقالية-حمر�ء.  يزهر من يوليو/متوز-

�سبتمرب/�أيلول. 

املوطن: �لر��سي �ل�سخرية �ملفتوحة و�ملنحدر�ت �ل�سخرية.

التوزيع اجلغرايف: �لأردن، تركيا، فل�سطني، �لعر�ق �إىل �سمايل 

غرب �لهند، �ل�سعودية، ُعمان.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Thymelaeaceae
Daphne mucronata Royle

العائلة: املازريونية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: مننت، بختيت، لزكام،  مينتني



184
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

ع�سب معمر، يك�سوه �أوبار �سوفية منطبقة و�أخرى قا�سية، طوله 20-80 �سم. �ل�سوق منت�سبة،  ب�سيطة �أو متفرعة. �لأور�ق ب�سيطة، 

متناوبة، معالقية )طول �ملعالق 5-25 مم(، بي�سوية مقلوبة-مدورة �إىل بي�سوية-معينية،  وتدية �لقاعدة، م�سننة �إىل عرفية �حلافة، 

�لوجه �لعلوي �أخ�سر، موبر، و�لوجه �ل�سفلي �سويف �لوبر، طولها 1-4 �سم وعر�سها 0.4-3 �سم. �لأذنات غ�سائية،  حتمل �أوبارً� هلبًا 

على حافتها، د�ئمة. �لنورة �إبطية، �لأزهار وحيدة �جلن�س، �لذكرية 

و�لأنثوية  �لنورة   حميط  يف  وتتو�سع  �أزهار   10-4 ت�سم  لطئة  �سبه 

من  بعدد  �لأزهار  جميع  وحتاط  �لنورة،  مركز  يف  توجد  لطئة،  

ب�سيط  �لكم  5-8 مم، رحمية، موبرة.  3-6، ي�سل طولها  �لقنابات 

ف�سو�س  ب3  ينتهي  �أنبوبًا  لت�سكل  بع�سها  مع  بع�سها  قطعه  تلتحم 

خ�سر�ء �للون وموبرة. �ملذكر موؤلف من �سد�ة و�حدة يف كل زهرة. 

�سوفية.  باأوبار  حماط  خمروطي،   �ملبي�س  �لكربلة؛  وحيد  �ملاأنث 

�لثمرة �أكينة،  بي�سوية-�إهليلجية، طولها نحو 3 مم، حممرة-بنية. 

يزهرمن مار�س/�آذ�ر- �سبتمرب/�آيلول.

 املوطن:�لوديان يف �ل�سحاري �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �سرق �سود�ين و�سحر�وي عربي، وُعمان 

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Urticaceae (Nettle or Ramie Fibre Family)
Forsskaolea tenacissima L.

العائلة : القر ي�شية

الأ�شم العلمي:

ال�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: ل�ساق، لز�ق، �للز�ق
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�إىل  �أو �ساعدة،  جرد�ء  ب�سيطة،  منت�سبة  �أو  �ل�سوق متفرعة  10-15�سم.  �لبنية، طوله  يكون معمرً�(؛ �سعيف  ع�سب حويل )قد 

زغبة. �لأور�ق ب�سيطة، �أهليلجية ملعقية �إىل رحمية �ل�سكل، تامة �حلافة �أو قليلة �لت�سنن، حادة �لقمة، جرد�ء �أو زغبة ب�سكل طفيف، 

 3.5-2 �ل�سمر�خ  �إبطية؛  مفردة،  �لأزهار  مم.   5-3 طولها  و��سحة،  غري  خيطية،  �لأذنات  5-15مم؛  وعر�سها  �سم   3-2 طولها 

 ،5 �ل�سبالت  �لزهرة.  �أ�سفل  دقيقتني  قنابتني  يحمل  متمف�سل،  �سم، 

طولها 3-4 مم وعر�سها 1 مم، مثلثية-رحمية، موؤنفة، غ�سائية �حلافة. 

�لبتالت 5، طولها 5-7 مم، ت�سكل �ل�سفلية منها مهمازً� ق�سريً�. �لأ�سدية 

5، �ملبي�س ثالثي �حلجري�ت. �لثمرة عليبة �هليلجية-م�ستطيلة، جرد�ء 

عديدة،  �لبذور  م�ساريع،   3 بو�ساطة  تتفتح  مم،   5-4 طولها  زغبة،  �أو 

يناير)كانون  من  يزهر  مل�ساء.  جرد�ء،  بي�سوية،  مم،   1 نحو  طولها 

 var. cinerea  لثاين(-�أبريل)ني�سان(. مييز �سمنه �سنفان: �لأول�

)�لأور�ق و�ملبي�س زغبان( و�لثاين Var.stocksii )�لور�ق و�ملبي�س 

جرد�و�ن(. 

املوطن: �سفوح �لتالل و�جلبال، بني �ل�سخور.

�سرقي  �سمال  م�سر،  �سرقي  جنوب  يف  ينت�سر  اجلغرايف:  التوزيع 

�ل�سود�ن، �ل�سومال، �سبه �جلزيرة �لعربية، �سرقًا �إىل �لهند.

الأهمية الرعوية: غري رعوي.

Violaceae
Viola cinerea Boiss.

العائلة : البنف�شبجية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �لبنف�سج
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ع�سب معمر مت�سلق حلمي �لقو�م، قد ياأخذ �سكل جنبة بع�س �أفرعها م�ستلقية على �لأر�س و�لأخرى تت�سلق فوق �جلنبات �لأخرى 

�لأور�ق  �لعقـد، عدميـة  م�ستوى  بني  متمف�سلة  ب�سكل خفيف،  �لزو�يا، جمنحة  رباعية  �ل�سوق  5م.  حتى  �رتفاعه  ي�سل  و�ل�سخور، 

غـالبـًا، جرد�ء، مييل لونها لالأحمر، �ل�سوق �لقدمية ت�سبح متخ�سبة ولون ق�سرتها رمادي، �لأور�ق ب�سيطة، متناوبة معالقية، حلمية 

�لقو�م، �أحيانًا تتاألف من 3-5 ف�سو�س، �أبعادها 3-7*3-9 �سم، بي�سوية 

لونها  جرد�ء،  م�سننة،  حافتها  مدورة،  قمتها  قلبية،  قاعدتها  مثلثية،  �إىل 

�أجرد،  �سم،   6-1 طوله  �ملعالق  �لأحيان،  �أغلب  يف  �حلو�ف  على  �أحمر 

�سيمية، عديدة  �لنورة  6-10 �سم.  ب�سيطة، طولها  �لأور�ق،  تقابل  �ملحالق 

�لأزهار  �سم،   3-1 �لنورة  �سمر�خ  4-10�سم،  طولها  �لفتية،  �لأفرع  على 

1*2-2.5 مم.  �ل�سبلة  3 مم.  �إىل م�سفرة خ�سر�ء، قطرها نحو  بي�ساء 

4. �ملبي�س ثنائي �حلجري�ت. �لثمرة  4، مثلثية بي�سوية. �لأ�سدية  �لبتالت 

حمـر�ء  حلمية،  مم،   8 نحو  قطـرها  كروية،  �إىل  مقلوبـة  بي�سويـة  عنبة، 

بذرتني(.  )�أحيانا  و�حدة  بذرة  ت�سم  �لن�سج،  عند  بنف�سجية  �أو  فـاهيـة، 

�لأزهار من �سبتمرب/�أيلول-يناير/كانون �لثاين.

املوطن: �سائع يف �ملناطق �ملحجرة وظفار وعلى �رتفاع 100-1000م. 

�لعربية،   و�جلزيرة  �ملد�رية(  )�أفريقيا  مد�ري  اجلغرايف:  التوزيع 

و�لهند.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف ترعى �لور�ق. 

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم يف �لطب.

Vitaceae (Grape Vine or Virginia Creeper Family)
Cissus quadrangularis L.

العائلة: الكرمية

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: عطر�ء،  �لعطرية، عرتية، �سلع، عرتي
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ع�سب معمر �سوكي �سغري �لأفرع، ي�سل �رتفاعه �إىل 15�سم، له �لعديد من �ل�سيقان �جلانبية �لتي تنمو ب�سكل �أفقي، و�لأور�ق ثالثية 

رحمية �ل�سكل، �لأور�ق متقابلة. تتحور �لأذنات �إىل �أ�سو�ك طولها من 1-2 �سم،  معظمها �أطول من �لأور�ق منب�سطة و�سعيفة، �ملعالق 

�أق�سر من �لوريقات 0.5-1�سم، حلمية �لقو�م �إىل حد ما، بي�سوية �إىل م�ستطيلة �ل�سكل، حو�فها مطوية �إىل �لأ�سفل غالبًا وتنتهي 

قمتها باأ�سلة �أو �سويكة ق�سرية. �لأزهار خنثوية �سمر�خها �أق�سر منها، يخرج من بني �َلذنات، يكون منت�سبًا يف �لبد�نة ثم ي�سبح 

�أفقيًا �أو متدل قلياًل. �ل�سبالت 5، طولها 2-3 مم، د�ئمة، بي�سوية �إىل م�ستدقة �لقمة، �لبتالت 5 �أطول ب 2-3 مرة من �ل�سبالت، 

حجرية  كل  حتتوي  �لأ�سالع،  وخما�سي  �حلجري�ت  خما�سي  لطئ  �ملبي�س  �حلر��سف.  عدمية  خيوطها   10 �لأ�سدية  �للون،  وردية 

على بوي�ستني. �لقلم، خما�سي �لزو�يا و�أق�سر من �لعليبة، �ملي�سم 

ب�سيط، �لثمرة عليبة بطول 4 مم تقريبًا، موبرة وبخا�سة على طول 

�حلافة، خمروطية مقلوبة �ل�سكل، خما�سية �لأ�سالع، تنق�سم عند 

�إىل خم�سة كر�بل  ت�سم كل منها بذرة و�حدة، وكل كربلة  �لن�سج 

تتفتح لحقًا، �لبذور نحو 2 مم، بي�سوية ذ�ت حافة �سيقة، ودرنية 

ب�سكل ظاهر، بنية �للون،  لمعة.

املوطن: �ل�سهول �لرملية و�لودية يف �ل�سحر�ء.

التوزيع اجلغرايف: ينت�سر يف �سمايل �إفريقيا، �سيناء، فل�سطني، 

�سورية، �سبه �جلزيرة �لعربية، �لعر�ق، �إير�ن، �أفغان�ستان.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف، ترعاه �جلمال.

نبات  وجذور  �أور�ق  من  �ل�ستفادة  يتم  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�ل�سكاع لعالج �ملغ�س وتخفيف �حلر�رة بعد �سحقها وغليها ومن ثم 

�سرب ماوؤها، كما ي�ستخدم لعالج ح�سى �لكلى و�أمر��س �لعني بعد 

غلى �لنبات كامل و�إ�سافة �لزعرت �إليه. 

Zygophyllaceae (Creosote Bush Lignum – Vitae Family)

Fagonia bruguieri Dc.
العائلة: الرطر اطية)القد ي�شية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �ل�سكاعي، مدرمية، حنب، جنبة عربية، �سويكة،  �سرمية، �ساج
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2-4 �سم،  �أو �سمعية، �ل�سالميات طولها  ع�سب معمر، م�سوك، خ�سبي، ي�سل طوله �إىل80 �سم. �لأفرع ��سطو�نية، خمططة، غدية 

�لأور�ق متقابلة،  ثالثية �لوريقات، �لأذنات متحورة �إىل �أ�سو�ك طولها 0.8-2.5 �سم. �لوريقات لطئة �أو ذ�ت معالق ق�سري، �إهليلجية 

�لر�ئحة،   طيبة  �مل�سوكة،  �لأذنات  بني  من  6 مم  طوله  يبلغ  �لذي  �سمر�خها  يخرج  �لتو�سع  �إبطية  مفردة،  �لأزهار  خطية-رحمية. 

عر�سها 1.2�سم، لونها �أرجو�ين- وردي. �لكاأ�س 5 �سبالت، رحمية، د�ئمة، 

�لذكر  �لربعم.  يف  مرت�كبة  �أظفورية،  بي�سوية،  بتالت،   5 �لتويج  �أ�سلية. 

خما�سي  �حلجري�ت،  خما�سي  لطئ.  �ملبي�س  كر�بل؛   5 �ملاأنث  �أ�سدية.   10

ب�سيط.  �ملي�سم  د�ئم؛  �لقلم  كل حجرية؛  بوي�ستان �سمن  يوجد  �لأ�سالع،  

�لثمرة عليبة، هرمية �ل�سكل، خما�سية �لأ�سالع عر�سها 3-5 مم، منحنية 

للخلف،  تنق�سم على طول �ملحور �ىل 5 ثمري�ت،  كل ثمرية متفتحة، ت�سم 

معظم  يف  يزهر  لثاأي.  غالفها  بي�سوية،  م�سغوطة،  �لبذور  و�حدة.  بذرة 

�أوقات �ل�سنة.

و�ملرتفعات  �لرمل،  و�ملنخف�سات  و�حل�سوية  �لرملية  �ل�سهول  املوطن: 

حتى2000م وجو�نب �لطرق. 

وينت�سر  وباك�ستان،   �ملد�رية،  �ملناطق  و�سرق  �سمال  التوزيع اجلغرايف: 

يف  �سبه �جلزيرة �لعربية، و�لكويت، وقطر، و�لبحرين، و�ليمن، و�لإًمار�ت، 

و�ل�سعودية و�سلطنة ُعمان وجنوبي �آ�سيا.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف يرعى من قبل �جلمال.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستخدم لت�سكني �ل�سد�ع حيث يطحن حتى ي�سبح كاملعجون ويو�سع على �لر�أ�س، كما �أن ع�سارة �لنبات 

�ملطبوخ ت�سرب ي�ساعد يف عالج �لآلم �لطحال و�ملعدة، كما ت�ستعمل �أور�ق وجذور �لنبات بعد نقعها يف �ملاء ومن ثم �سربها يف عالج 

�ن�سد�د �لأمعاء و�لأمر��س �لتنا�سلية، وفاحت ل�سهيه قبل �لأكل. وي�ستخدم كعالج ملر�س �ل�سفر�ء  بعد طحن �أغ�سان و�أور�ق �لنبات 

وذر �لطحني على كبد �ملا�سية �لتي مت �سويها ومن ثم توؤكل و�أي�سا ير�س على �لأكل.

Zygophyllaceae (Creosote Bush Lignum – Vitae Family)

Fagonia Indica Burm. F.
العائلة: الرطر اطية)القد ي�شية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: جربة، �سكاعى، �سويكة، �مل�سكاع 
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ع�سب حويل �أو معمر ق�سري �لعمر، زغب، م�ستلق على �لأر�س، متفرع من �لقاعدة، طوله 20-60 �سم. �لوريقات مركبة ري�سية، طولها 

3-7 �سم، تتاألف من 3-7 �أ�سفاع من �لوريقات. �لأذنات 5-6 مم، بي�سوية-م�ستطيلة. �لوريقة 0.3-1.2*0.2-0.4 �سم، بي�سوية 

  ،5 1.2 �سم. �ل�سبالت  �إىل  �إلثمار لي�سل  3-6 مم، يتطاول عند  8-15 مم عند تفتحها، طول �ل�سمر�خ  رحمية. �لأزهار قطرها 

رحمية، طولها 4-5 مم. �لبتالت 4.5-6مم، �سفر�ء �أو بي�ساء. �لأ�سدية 10. �ملبي�س خما�سي �حلجري�ت، �لقلم ب�سيط �أو معدوم، 

ينتهي بخم�سة ميا�سم. �لثمرة ف�سومة،  تتاألف من 5 �أق�سومات 

)مت�سمنة  مم   12-6 قطرها  كروية،  �إىل  هرمية  ثمرية، 

ب�سكل  موبرة  مم،   8-3 قطرها  �لثمرية  �لأق�سومة  �لأجنحة(. 

�حلافة. م�سننًا  �أو  تامًا  �ل�سكل،  مثلثي  جناحني  حتمل  خفيف، 

يزهر من مار�س �آذ�ر-�أبريل/ني�سان.

املوطن: �لأر��سي �ملحجرة و�لرملية يف �ل�سحاري �حلارة.

التوزيع اجلغرايف: �ملنطقة �ل�سود�نية ب�سكل �أ�سا�سي. ينت�سر 

يف �سمايل �إفريقيا، �سيناء، فل�سطني، �لعر�ق، �أير�ن، باك�ستان، 

�جلزيرة  �سبه  كينيا،  �ل�سومال،  �إريترييا،  �ل�سود�ن،  �لهند، 

�لعربية.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف.

�أ�سو�ك  ذ�ت  وثماره  قطب  نبات  الأخرى:  ال�شتعمالت 

ت�ستخدم كمربد وملطف وم�سكن ومدر �لبول ومقو. كما ت�ستعمل 

�ل�سيقان كقاب�سة. 

Zygophyllaceae (Creosote Bush Lignum – Vitae Family)

Tribulus pentandrus Forssk
العائلة: الرطر اطية)القد ي�شية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: قطب، ح�سك، زهر، �سرب�س، �سر�س، دري�س
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ع�سب حويل، تك�سوه �أوبار خ�سنة،  منطبقة يرت�وح طوله بني 30-60�سم. �ل�سوق عديدة، م�ستلقية على �لأر�س. �لأور�ق مركبة ري�سية 

طولها 4-8 �سم، تتو�سع يف �أ�سفاع غري مت�ساوية يف �حلجم غالبًا، �لورقة �لأ�سغر ت�سم 5 �أ�سفاع من �لوريقات، و�لورقة �لأكرب ت�سم 

6-8 �أ�سفاع. �لأذنات 4 مم، رحمية. �لوريقة 6-12 مم، بي�سوية-م�ستطيلة، �أ�سلية �لقمة. �لأزهار خنثوية، مفردة �أو جتتمع يف نور�ت 

�سيمية عقربية، �سمر�خية،  قطرها نحو 1.5 �سم. �ل�سبالت 5، حرة، طولها نحو 6 مم، رحمية. �لبتالت 5، حرة، طولها �سعفي طول 

�ل�سبالت، �سفر�ء، م�ستطيلة-خطية. �لأ�سدية 10، حرة، 

�ملبي�س  �لكر�بل،  خما�سي  �ملاأنث  �لبتالت.  من  �أق�سر 

�لقلم(  لطئ)يغيب  �سبه  �ملي�سم  �حلجري�ت،  خما�سي 

وخمروطي �ل�سكل. �لثمرة ف�سومة تتاألف من 5 �أق�سومات 

نحو  قطرها  قا�سية،  متفتحة،  غري  �لثمرية  )ثمري�ت(. 

�أوبار رمادية، حتوي بذرة و�حدة، ومتلك  1�سم، تك�سوها 

4 �أ�سو�ك قوية، ميكن لل�سوكتني �ل�سفليتني �أن جته�سا  �أو 

ني�سان-�سبتمرب/  �أبريل/  �إىل درينات. يزهر من  تختزل 

�أيلول.

املوطن: �حلقول �ملروية و�لأر��سي �ملحجرة �لرملية.

التوزيع اجلغرايف: �سبه عاملي �لنت�سار.

رعوي �سعيف وخا�سة عند ت�سكل  الأهمية الرعوية: 

�لقرون �ل�سوكية.

Zygophyllaceae (Creosote Bush Lignum – Vitae Family)

Tribulus terrestris L.
العائلة: الرطر اطية)القد ي�شية(

الأ�شم العلمي:

الأ�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: �سري�س
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ع�سب معمر، يك�سوه �أوبار رمادية ق�سرية عندما يكون فتيًا، ي�سبح �أخ�سر و�أجرد لحقًا، طوله 20-40 �سم. �ل�سوق عديدة، كثرية 

�لتفرع،  متخ�سبة �لقاعدة، �لأفرع منت�سبة �أو �ساعدة، �ساربة �إىل �لبيا�س، �أفرعها متقابلة وطويلة ولكنها غري مت�ساوية. �لأور�ق 

ثنائية �لوريقات. �لأذنات عري�سة، ملتحمة بقو�عدها، غ�سائية، مثلثية �ل�سكل، موؤنفة �لقمة؛ معالق �لورقة حلمي �لقو�م، �أطول من 

�لوريقات، �لوريقة 1-3 �سم، حلمية �لقو�م، م�ستطيلة �أو �أ�سطو�نية، تامة �حلافة. �لأزهار مفردة يف نهايات �لأفرع �لفتية. �لكاأ�س 

غ�سائية  بي�سوية،  �لزهرة،  �سمر�خ  من  �أق�سر  مم،   6-5 طولها  �سبالت،   5

�حلافة، ت�سكل ما ي�سبه �لقلن�سوة. �لتويج 5 بتالت، طولها 8-10مم، بي�ساء �أو 

وردية، ملعقية �ل�سكل، موؤنفة �لقمة، طويلة �لظفر . �ملذكر 10 �أ�سدية، يوجد 

�ملبي�س  كر�بل؛   5 �ملاأنث  �ملبي�س،  بطول  قو�عد �خليوط، طولها  حر��سف يف 

علوي، خما�سي �حلجري�ت، �أجرد. �لثمرة عليبة، طولها 8-10مم، منت�سبة، 

�لبذور  �لقمة، يعلوها قلم ق�سري.  �لزو�يا، مقطوطة  �إىل خما�سية  �أ�سطو�نية 

�أبريل/ني�سان- من  يزهر  جعد-درين.  �سطحها  حادة،  بي�سوية،  م�سغوطة، 

مايو/�أيار.

 املوطن: �ل�سحاري �حلارة، �لرتب �ل�سخرية و�ملحجرة و�ملتملحة غالبًا. 

فل�سطني،   ينت�سر يف م�سر، جنوبي  التوزيع اجلغرايف: �سحر�وي-عربي. 

غربي �سبه �جلزيرة �لعربية،  �سمايل �ل�سود�ن.

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف ويرعى بعد �جلفاف.

مر�س  لعالج  �لغ�سة  �لهرم  نبات  �أور�ق  تاأكل  الأخرى:  ال�شتعمالت 

�ل�سكري وتقليل �لعط�س، ومينع �لإكثار منه لإنه ي�سبب خلل يف �جلهاز �لبويل، 

كما ي�ساعد يف �لتخل�س من �إنتفاخ �لبطن �لذي ينتج عن �لتخمة و�آلم �ملعدة 

بعد �سرب نقيع �لنبات يف �ل�سباح. وكما يتم �لإ�ستفادة من ثمار �لنبات وهي يف مرحلة ن�سجها وجفافها و�لبذور. من �لإ�ستخد�مات 

�لأخرى لهذ� �لنبات هي  معاجلة �لروماتيزم و�آلم وتورم �ملفا�سل و�لكحة و�لربو و�إدر�ر �لبول، ويف عالج �أوجاع �لأذن لإحتو�ئه على 

مادة �سائلة لزجه وذلك من خالل جمع وغ�سل وتنظيف �لهرم جيدً� ومن ثم يلف يف قطعة قما�س وبعد ذلك يتم ع�سره يف وعاء 

لي�ستخدم ماءه لتقطري �لأذن �مل�سابة.  

Zygophyllaceae (Mallow, cotton, or Hollyhock Family)

Tetraena qatarensis (Hadidi).Beier & Thulin
العائلة: الرطر اطية)القد ي�شية(

الأ�شم العلمي:

ال�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان: هرم
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�لأفرع  �سم،   50-10 طوله  �لتفرع،  كثري  �أجرد،  حويل،  ع�سب 

�إىل �لبيا�س،  م�ستلقية، ثنائية �لتفرع يف معظم �لأحيان، �ساربة 

ناعمة  ع�سارية،  حلمية  متقابلة،  ب�سيطة،  �لأور�ق  متعرجه. 

 2-1 �لقمة، طولها  كليلة  �أ�سطو�نية،  �خ�سر فاحت،  لونها  �مللم�س، 

�سم، �لأذنات غ�سائية رحمية. �لأزهار مفردة �أو يف �أ�سفاع، �إبطية 

�لتو�سع، مبعرثة على  طول �لأفرع، عر�سها نحو 6 مم، �سماريخها 

 5 �لكاأ�س  �لثمرة وتتدىل لالأ�سفل.  �لكاأ�س، تتطاول يف  �أق�سر من 

بي�سوية، مقلوبة، حافتها  2 مم،  نحو  �سبالت، مت�ساقطة، طولها 

غ�سائية، �لتويج 5 بتالت، �سفر�ء،  �أطول من �ل�سبالت، ذ�ت ظفر 

طويل. �ملذكر 10 �أ�سدية، يوجد حر��سف يف قو�عد خيوط �لأ�سدية 

وهي �أق�سر من �ملبي�س. �ملاأنث موؤلف من 5 كر�بل. �لثمرة عليبة،  

بي�سوية مقلوبة-كروية، قطرها 2-2.5 مم،  موؤلفة من 5 كر�بل 

جمعدة، جمنحة قلياًل، ي�سم كاًل منها بذرتان، �لقلم ي�ساوي طوله 

يزهر  مل�ساء.  م�ستطيلة،  م�سغوطة،  �لبذور  تقريبا.  �لعليبة  طول 

من �أبريل/�أيار-يونيو /حزير�ن.

و�لرملية  �ل�سخرية  �لأر��سي  �حلارة،  �ل�سحاري  املوطن: 

و�للومية غالبًا يف �ملو�قع �ملتملحة.

Zygophyllaceae (Creosote Bush Lignum – Vitae Family)

Tetraene simplex L.
العائلة: الرطر اطية

الأ�شم العلمي:

ال�شماء املتداولة يف �شلطنة ُعمان:  ثرمد، قرمل،  زريجة
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التوزيع اجلغرايف: �ملنطقه �ل�سحر�وية �لعربية و�سرق �ل�سود�نية، ينت�سر يف �ملناطق �جلافة يف �أفريقيا، وفل�سطني

و�سبه �جلزيرة �لعربية، �إىل�لهند

الأهمية الرعوية: رعوي �سعيف يرعى بعد �جلفاف.

ال�شتعمالت الأخرى: ي�ستفاد من هذ� �لنبات يف معاجلة �لرمد من خالل خفق �لأور�ق و�لبذور يف �ملاء وبعد ذلك يو�سع �ملنقوع 

على �لعني وكما  ت�ستخدم بذور �لرثمد  يف طرد �لديد�ن.
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امل�شطلح 

العربي

امل�شطلح 

النكليزي
ال�شرح

Acaulescentل�ساقي
بدون �ساق هو�ئية ظاهرة. �أو ذو �ساق ق�سرية جدً� بحيث تبدو �لأور�ق وكاأنها تولدت من �جلذر  

مبا�سرة

و�سف ملختلف �أع�ساء �لزهرة �لتي تو��سل �لنمو بعد �لإخ�سابAccrescentمبنق

Acheneاأكينة
ثمرة جافة غري متفتحة ت�سم بذرة و�حدة حرة)غري مرتبطة �إىل �لغالف �لثمري( مثل ثمار دو�ر 

�ل�سم�س

على �سكل �إبرة م�ستقيمة و رفيعةAcicular�بري

�سعاعي �لتناظر
Actinomor-

phic
نعت للع�سو �لذي ميكن تق�سيمه مب�ستويني �أو �أكرث �إىل �أق�سام مت�سابهة

نعت للع�سو �لذي ي�ستدق تدريجيًا على �سكل �سنAcuminateموؤنف

و�سف للع�سو �لذي ينتهي بز�وية حادة)�أقل من90 ولكن �أكرب من 45(، ولكنه ليربز على �سكل �سنAcuteحاد

يقال عن ع�سو ملت�سق بَاخر بحيث يوؤلفان ج�سمًا و�حدً� ولكن دون �أن يلتحماAdherentملت�سق

ملتحم مع ع�سو َ�خر بطرق خمتلفة ) ع : حر(Adnateمندمج

Adventitiousعار�س
نعت لأع�ساء �لنبات �لتي تظهر عر�سًا يف مو��سع منه مل ناألف ظهورها فيه، مثل تكون جذور على 

�ل�ساق

Alaجناح
�أ (غ�ساء رقيق �أو ورقي يحيط بالع�سو

ب( �لبتلة �لعلوية يف زهرة �لفوليات

�سفة للع�سو �لذي ميتلك جناحًاAlateجمنح

�سفة لالأور�ق �أو �لقنابات �لتي تتو�سع على �ل�ساق على �رتفاعات متفاوتةAlternateمتناوبة

يتميز �سطح �لع�سو �لنباتي بوجود حفري�ت ز�وية) كنو�ة �لدر�ق مثاًل(Alveolateمنخرب

ورقة ذ�ت قاعدة عري�سة حتيط كليًا بال�ساق �أو �لغ�سن amplexicaulمعانقة

جمموع �لأ�سدية يف �لزهرةandroeciumمذكر

و�سف للع�سو �لذي يبدي زو�يا بارزة جدً�Angularز�وي

نبات يولد ويتنامى ويزهر يف �ل�سنة ذ�ته، ثم ميوت عقب �لإثمارAnnualحويل

Antherمئرب
�جلزء �لنتهائي من �ل�سد�ة و�لذي يتاألف من م�سكنني طلعيني ومو�سل تتكون فيهما حبوب �لطلع. 

ميكن يف بع�س �حلالت �أن يغيب �خليط وتكون �مليا�سم لطئة

ع�سو تنتهي قمته فجاأة ب�سفاة �سغريةApiculate�سفيوي

Appressedمنطبق
ع�سو منطبق على ع�سو �آخر دون �أن يلتحم معه وبخا�سة �لأوبار �لتي تنطبق على �سطح �لأع�ساء 

�لنباتية �ملختلفة.

�أوبار طرية، رفيعة، متقاطعة مثل خيوط �سبكة �لعنكبوتArachnoidعنكبوتي

و�سف للع�سو �لذي تنتهي قمته ب�سفاهAristate�سفوي

ع�سو مكون من �أجز�ء منف�سلة عن بع�سها باختناقات �سيقةArticulatedمتمف�سل

نبات تفرت�س �ساقه �لأر�س عند �لقاعدة ثم ي�سعد باجتاه �لأعلىAscending�ساعد

امل�سطلحــات العلميـــة
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�لع�سو �لذي ي�ستدق ب�سكل تدريجيAttenuateملطف ي�ستدق تدريجيًا

�متد�د ورقي لقاعدة ن�سل �لورقة �أو �ملعالق ي�سبه �لأذنAuriculate�أذينة

ز�ئدة طويلة �سيقة قا�سية ت�سكل نهاية ع�سو ما ك�سفاة �ل�سوفانAwn�سفاة

يتو�سع يف �إبط ورقة �أو حر�سفة �أو غ�سنAxillary�إبطي )حموري(

ز�ئدة �نتهائية �أق�سر من من �ل�سفاةBeakمنقار

Berryعنبة
ثمرة طرية �أو حلمية غالفها �لثمري �خلارجي رقيق و�ملتو�سط و�لد�خلي حلميان، يتوزع 

فيهما بذور عديدة

نبات يزهر ويثمر يف �ل�سنة �لثانية لزرعه ثم ميوتBiennialثنائي �حلول

م�سطور �إىل جز�أين حتى منت�سف طوله تقريبًاBifideثنائي �لف�س

BipareBipareنورة �سيمية تتو�سع حماورها ب�سكل متقابل كل �أثنني

ري�سية م�ساعفة

)م�ساعفة �لتق�سم 

�لري�سي(

Bipenneورقة ري�سية مرتني

ورقة �سغرية �أو حر�سفية توجد يف قاعدة �لأزهار �أو �لنور�تBractقنابة

Budبرعم
ع�سو بي�ساوي �ل�سكل موؤلف من جمموعة من �لقطع �لفتية �لورقية �أو �لزهرية تتو�سع على 

حمور ق�سري جدً� وحتيط بن�سج ق�سومة

Bulbب�سلة
ع�سو حتت �أر�سي �سكله قريب من �لكروي موؤلف من �ساق م�سطحة ق�سرية جدً�، يعلوها 

�أور�ق حر�سفية حلمية وجافة. ويت�سمن برعمًا �أو �أكرث

ب�سلة �سغرية كاذبة تر�فق �أزهار �أو �أور�ق بع�س �لنباتاتBulbilب�سيلة

ي�سقط مبكرً�، �سريع �لزو�لCaducousمت�ساقط-معبل

على �سكل خ�سل �أو عناقيدCaespitoseمعنقد

نبات تلتحم قو�عد �لأ�سدية فيه مع قو�عد �ل�سبالتCalicifloreكاأ�سيات �لأزهار

�لغالف �خلارجي للزهرة، موؤلف من عدد من �لقطع �ل�سائبة �أو �مللتحمة ندعوها بال�سبالتCalyxك�أ�س

ب�سكل جر�سيCampanulateناقو�سي

حمفور بثلم �سغري على �سكل قناةCanaliculateقنيوي

يك�سوه زغب ناعم رمادي �للونCanescentرمادي �لزغب

مزود باأ�سالع طولية منتظمة مف�سولة باأثالمCanneleمقنى

خيطي دقيق جدً� ب�سكل �أ�سعار كاأور�ق �حلوذ�ن �ملائيةCapillary�سعري

ي�سبه يف �سكله ر�أ�س �لدبو�س )�أو �مل�سمار( مثل �سكل �ملي�سم يف كثري من �لأزهارCapitateقر�سي

نورة جتتمع �أزهارها �لالطئة �أو �سبه �لالطئة و�ملرت��سة يف ر�أ�س و�حدCapitulumروؤي�س

ثمرة جافة تتاألف من كربلتني �أو �أكرث تتفتح بطرق عديدةCapsuleعليبة

�لعن�سر �لأويل �لذي يوؤلف ماأنث �لزهرة، تتاألف �لكربلة من مبي�س وقلم ومي�سمCarpelكربلة

Carpophoresحامل كربلي
�سيويقة ق�سرية متثل يف نباتات �لف�سيلة �خليمية بروزً� من كر�سي �لزهرة بني �لكربلتني 

�ملكونتني للماأنث

تابع امل�سطلحــات العلميـــة
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ع�سو له قو�م ولون �لغ�سروفغ�سرويفغ�سرويف

ثمرة جافة غري متفتحة يلتحم غالفها �لثمري مع غالف �لبذرة،  تخ�س �لف�سيلة �لنجيليةCaryopsisبرة

Catkinهريرة
نورة مرت��سة من �أزهار لطئة وحيدة �جلن�س ولبتلية ت�سقط بكاملها مثل �لنورة �ملذكرة يف 

�ل�سنديان  �أو �جلوز �أو �ل�سف�ساف

�لور�ق �ملوجودة على �لفارع �لهو�ئي للنباتCauline�ساقية)�أور�ق(

حماط باأهد�بCiliateمهدب

�ساق م�سطح، �أخ�سر، ي�سبه �لورقة ويعو�سها فيزيولوجيًاCladode�ساق ورقية

�جلزء �لقاعدي �ل�سيق من �لبتلةClawظفر، �أ�سفورة

و�سف يطلق على �أع�ساء لها �لطبيعة ذ�تها تلتحم فيما بينها لكن تبقى ف�سومةCoalescentمندمج

و�سف يطلق على �لع�سو )كالورقة( �ملق�سم �إىل عدة �أجز�ء �أخرى من نف�س �لطبيعة) وريقات(Compoundمركب 

Coneخمروط
ثمرة مركبة لل�سنوبريات،  تتاألف من حمور وعدد كبري من �حلر��سف �ملتخ�سبة �ملرت�كبة يف 

قو�عدها توجد �لبذور

نعت لع�سوين )�أور�ق على �سبيل �ملثال( متقابلني ويلتحمان مع بع�سهما عرب قو�عدهماConnateمتحد�ن بقو�عدهما

Cordateقلبي
نعت للع�سو �لذي ميلك يف قاعدته ف�سان مدور�ن يف�سلهما ثلم،  ويبدو ب�سكل ي�سبه �لقلب 

�ملر�سوم على �أور�ق �للعب

له قو�م جلدCoriaceousجلدي

Cormكورمة
�ساق حتت �ر�سية، ق�سرية، منت�سبة، تعي�س عادة ل�سنة و�حدة وتولد �لكورمة �جلديدة عادة 

من قمة �لكورمة �لقدمية �أو قريبًا منها

�ملحيد �لد�خلي للكم �لكامل، قطعه ملون غالبًا وتدعى �لبتالتCorolla�لتويج  

يق�سد به يف علم �لنبات كل �لن�سج �لتي تقع خارج �لأ�سطو�نة �ملركزيةCortex�لق�سرة

Corymbعذقية
نورة موؤلفة من �أزهار توجد يف نف�س �مل�ستوى ولكنها حممولة بو�ساطة �سماريخ متباينة �لطول 

وتتو�سع على �رتفاعات خمتلفة من حمور �لنورة

و�سف للع�سو �ملك�سو باأوبار بي�ساء، طويلة، ناعمة �مللم�سCottonyقطني

و�سف للع�سو �لذي تكون حافته ذ�ت �أ�سنان مدورةCrenateحمزز

و�سف للع�سو �لذي تكون حافته ذ�ت �أ�سنان مدورة �سغريةCrenulateعرفية

�ساق جمول �ل�سالميات م�سمت يف م�ستوى �لع قد يخ�س �لنجيلياتCulmق�سي

مثلثي �ل�سكل ومقلوب، وذو زو�يا علوية مدورةCuneate��سفيني

قدح �سغري موؤلف من جمموع من �لقنابات ي�سادف لدى �لف�سيلة �لز�ينةCupuleقدح

ع�سو ينتهي فجاأة بز�ئدة حادة وقا�سيةCuspidateنابي

Cyathium�سيتونية
نورة �سديدة �لرت��س متيز �لفورب تتاألف من زهرة موؤنثة يحيط بها 5 نور�ت مذكرة عقربية 

ويحيط باملجموع 5 قنابات تتناوب مع 4 غدد رحيقية
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نورة حمدودة �لنمو تنتهي قمتها بزهرة، وتتولد �لأزهار �لتالية يف �إبط �لزهرة �لأوىلCyme�سيمية

و�سف للنبات �لذي يتو�سع �جلزء �لأكرب منه  على �لأر�س ولكن نهاياته تنت�سب يف �لهو�ءDecumbentم�ستلق

ورقة يتطاول ن�سلها على �ل�ساقء وي�سيق تدريجيًاDecurrent�أقنف

 و�لتي يكون فيها كل زوجني متتالني متعامدينDecussateمتقاطعه
،،

 �لأور�ق
،،

نعت لالأع�ساء �ملتقابلة

و�سف للع�سو �لذي يتفتح ب�سكل ذ�تي عند �لن�سج)كاملاآبر و�لثماو(Dehiscentمتفتح

ع�سو له �سكل مثلثي )ي�سبه �حلرف �ليوناين دلتا(Deltoideمثلثي

ع�سو وبخا�سة �لورقة حافتها حتمل ف�سو�سا �سغرية زو�ياها حادة) �أ�سنان(Dentateم�سننة

يف حزمتني، و�سف لالأ�سدية �لتي تلتحم خيوطها يف جمموعتنيDiadelphousثنائي �خلوة

�لزهرة �لتي تكون بتالتها غري ملتحمة �طالقاDialypetaleحر �لبتالت

�لزهرة �لتي تكون �سبالتها غري ملتحمة �طالقاDialysepaleحر �ل�سبالت

نعت لالأ�سدية عندما توجد يف �سفعني غري مت�ساويني يف �لطولDidynamousثنائي �لقوة

نبات �أغ�سانه غري كثيفة وتنت�سر �أفقيًا على �سطح �لرتبة دومنا نظامDiffuseمنت�سر

كفي )�أو ر�حي(
Digitate 

(Or Palmate)
ورقة مركبة وريقاتها تنطلق من �لنقطة ذ�تها ب�سكل �أ�سابع �ليد �ملنب�سطة

نعت لنبات ميلك �أزهارً� وحيدة �جلن�س وتوجد �لأزهار �ملذكرة و�ملوؤنثة على �أفر�د خمتلفةDioeciousثنائي �مل�سكن

نعت لالأع�ساء �لتي تتو�سع ب�سكل متعاقب على �سفني متقابلنيDistichousثنائي �ل�سف

Drupeنووية
منط من �لثمار �للحمية �لتي تت�سمن يف �لعادة بذرة و�حدة ويكون غالفها �لثمري �لد�خلي 

متخ�سب وب�سكل نو�ة

على �سكل �هليلج)�أعر�س منطقة تكون يف �لو�سط(Elliptic�هليلجي

قمة �لع�سو مزودة بثلم قليل �لعمقEmarginateمثلوم

نعت للنوع �لذي ليوجد �إل يف منطقة حمددةEndemicمتوطن

نعت لع�سو كالورقة حو�فها كاملة ليظهر عليها �أي تقطعEntireتامة

يظهر �إىل ماهو �أبعد من ..  كالأ�سدية �لتي تظهر من �لتويجExsertedبارز

مقو�س على �سكل منجلFalcateمنجلي

وحدة ت�سنيفية ت�سم عددً� من �لأجنا�س ذ�ت �لقر�بة فيما بينهاFamilyف�سيلة

نعت للع�سو �لذي تغطيه بودرة ت�سبه �لطحنيFarinoseطحيني

Fascicleحزمي
نعت ي�ستعمل لو�سف �لع�سو) وبخا�سة �جلذور( �لذي لأجز�ئه �لقطر و�لطول ذ�ته وتخرج 

من مكان و�حد وتتو�سع كحزمة

�جلزء �ل�سفلي من �ل�سد�ة و�لذي يحمل �ملـئربFilamentخيط

طويل جدً�، �سيق جدً� كاخليطFiliformخيطي

نعت للع�سو �لذي حتمل حافته منو�ت طويلة ونحيلةFimbriateم�سر�سر)مهدب(

جموف و�أ�سطو�ينFistulous�أنبوبي

نعت للع�سو �لذي يغري �جتاهه ب�سكل متعاقب عدة مر�تFlexuoseمتعرج
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منحرف لالأ�سفلInflexedمتدل

�سكل �جتماع �لأزهار يف �لنباتInflorescenceنورة

�مل�سافة مابني عقدتني متتاليتني يف �ل�ساقInter-node�ل�سالمية

Involucresقناب
جمموع �لقنابات �ملجتمعه ��سفل �لنورة �خليمية �ملركبة يف �لف�سيلة �خليمية �أو �ملحيطة بها يف 

�لنورة �لروؤي�سية

نعت للورقة �لتي تلتف حافتها نحو �ل�سطح �لعلويInvoluteملتف خارجيا

نعت للزهرة �لتي ل تبدي تناظرً�Irregularغري منتظم

�لذي ي�سبه ورقة �لأ�سلJonciform�أ�سلي �ل�سكل

�لبتلتان �ل�سفلتيان �للتان تلتحمان بحافتيهما وتبدو�ن على �سكل �لزورقKeel�لزورق

ع�سو م�سطح �أو حمدب �ل�سطح ميلك حافة بارزة يف منت�سفه  متتد طولنيًاKeeledزورقي

نعت للكاأ�س �أو �لتويج �لذي تلتحم بتالته على �سكل  �سفتنيLabiate�سفوي

ع�سو حافته تظهر حافته ممزقة ب�سكل غري منتظمLacerateم�سرطة

جمز�أة بعمق �إىل ف�سو�س نحيلةLaciniateخيطية �لتف�س�س

�جلزء �ملت�سع و�مل�سطح من �لورقة �أو �أي ع�سو ي�سبههاLaminaن�سل

مغطى باأوبار طويلة، وله مظهر �ل�سوفLanate�سويف

Lanceolate�سهمي
نعت للع�سو �لذي له �سكل �لرمح، بحيث يكون ثلثه �ل�سفلي عري�س وي�ستدق تدريجيًا باجتاه 

�لأعلى 

Latexلنب نباتي
�سائل عدمي �للون �أو �أبي�س �أو �أ�سفر ينتج لدى بع�س �لنباتات وذو تركيب )يبدو لدى جرح 

�لنبات( كيميائي متباين

رخو

)غري مرت��س(
Laxلأجز�ء �ملكونة له غري مرت��سة�

Leafورقة
ع�سو موؤلف يف معظم �حلالت من ن�سل )�سفيحة خ�سر�ء( ومعالق يقوم بوظيفة �لرتكيب 

�ل�سوئي و�لتنف�س وحممول غالبا على �ل�ساق

جزء من ن�سل �لورقة �ملركبة Leafletوريقة 

�لقنابة �ل�سفلية �لتي حتيط بزهرة �لف�سيلة �لنجيليةLemma�لع�سيفة

Lianeمت�سلق
كل نباتا ذو �ساق طويلة تت�سلق على �جلدر�ن �أو غريها من �لدعامات ويتم ذلك ب�سور خمتلفة 

كاملجالق كما يف �لكرمة �أو جذور عار�سة متحورة كما يف �للبالب

م�سطكل من �خل�سب �أو له قو�م �خل�سبLigneousخ�سبي

�سريطي �ل�سكل �أو ميتلك ل�سينةLigulatedل�سيني

ز�ئدة غ�سائية تتو�سع يف منطقة �ت�سال �لغمد بالن�سل يف �أور�ق �لنجيلياتLiguleل�سني

�جلزء �مل�سطح و�لعري�س للورقةLimbن�سل

و�سف للع�سو �ل�سيق �لق�سري و�لذي تكون حافتاه متو�زيتان ويبلغ طوله على �لأقل 12 �سعفًا من Linearخطي

عر�سه

نعت للورقة �لتي تكون مق�سمة �إىل �جز�ء عري�سة ومدورة �إىل حد ما، ول يتجاوز عمق �لف�س Lobedمف�س�سة

ربع �مل�سافة مابني حافة �لورقة و�ل�سلع �لرئي�س

جتويف وبخا�سة يف �ملبي�سLoculusحجرية
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Flowerزهرة
ع�سو �لتكاثر �جلن�سي يف �لنباتات �لزهرية، تتاألف �لزهرة �لكاملة من �أربع دو�ر�ت هي 

�لكاأ�س و�لتويج و�لأ�سدية و�ملدقة

له مظهر �لورقةFoliaceousورقي �ل�سكل

ثمرة جافة متفتحة وموؤلفة من كربلة و�حدة وتتفتح عرب �سق بطنيFollicleجر�بية

و�سف للقطع �لزهرية �لتي لتتحد مع بع�سهاFreeحر)غري ملتحم(

ورقة �ل�سر�خ�سFrond�فرندة

ع�سو ينتج عن تطور مبي�س �لزهرة بعد �لإلقاحFruitثمرة

له �سكل مغزل عري�س يف �لو�سط وي�ستدق تدريجيًا باجتاه �لطرفني، وله مقطع عري�س د�ئريFusiformمغزيل �ل�سكل

نعت للتويج �لذي تلتحم قطعه مع بع�سها ولو ب�سكل جزئيGamopetallousملتحم �لبتالت

نعت للكاأ�س �لذي تلتحم قطعه مع بع�سها ولو ب�سكل جزئيGamosepallousملتحم �ل�سبالت

نعت للع�سو �لذي ينطو فجاأة مثل �لركبةGeniculateركبي

Genusجن�س
وحدة ت�سنيفية جتمع �لأنو�ع �لقريبة من بع�سها ويكون لها نف�س �ملقطع �لأول من ��سمها 

�لثنائي

نعت للع�سو �لذي ي�سبح �أجرد �أو �سبه �أجردGlabrescent�سبه �أجرد

غري مزود باأوبارGlabrous�أجرد

ع�سو ذو �أ�سكال متباينة، وينتج مفرز�ت متنوعة �لرتكيب �لكيميائيGlandغدة

قنابة تتو�سع يف قاعدة �سنيبلة �لنجيليات؛ وهناك عادة قنبعتانGlumeقنبعة

يحمل حديبات �سغريةGranularحمبحب

حمفور باأثالم طولية متو�زية فيما بينهاGroovedمثلم

جمموع �لأع�ساء �لأنثوية يف �لزهرة)�لكر�بل(Gynoeciumماأنث

�سويقة توجد بني �ملبي�س وكر�سي �لزهرةGynophoreحامل ماأنثي

�ملكان �لذي يعي�س فيه �لنبات ويكون متاأقلمًا مع �لظروف �ل�سائدة فيهHabitat�ملهد

�ساق غري مورق يحمل �أزهارً�Hamp florale�سقب

ع�سو له �سكل �لرمح لقاعدته ف�سني ممتدين �أفقيًاHastateرحمي

نعت للنبات �لذي يكون طريًا ولينًا)عك�س متخ�سب كاجلنبة(Herbaceousع�سبي

نعت للزهرة �لتي ت�سم �أع�ساء �لتذكري و�لتاأنيث معًاHermaphroditeخنثوية

قا�سي �لوبرHirsuteموبر

مزود باأوبار قا�سيةHispid�أهلب

رقيق و�سفاف كالزجاجHyaline�سفاف

نعت للع�سو �لذي تغطي �أجز�وؤه  بع�سها بع�سًا حتى منت�سفها كقطع �لقرميدImbricateمرت�كب

نعت للورقة �ملركبة �ملوؤلفة من عدد مفرد من �لوريقاتImparipinnateري�سية وترية

نعت لالأوبار �لتي ل تنت�سب بل تكون ملت�سقة بال�سطح �لذي يحملهاImpressedمنطبق

نعت للثمرة �لتي ل تفتح تلقائيًا عند �لن�سجIndehiscentغري متفتح

Indeterminateغري متفتح
نورة ل ينتهي حمورها بزهرة )بل بربعم زهري يولد �أزهارً� ب�سكل د�ئم طاملا �أن �لظروف 

مالئمة(

نعت للمبي�س �لذي يقع بكامله �أ�سفل �لكمInferior�سفلي
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Lomentumقرظة
ثمرة قرن �أو خردلة مت�سيقة بني بذورها غري متفتحة، تتك�سر عر�سانيًا �إىل �أجز�ء ي�سم كل 

منها بذرة و�حدة

نعت للورقة �ملجز�أة، و�لتي يكون �جلزء �لنتهائي فيها �أكرب بكثري من �لأجز�ء �جلانبية Lyrateقيثاري

لني رقيق، جاف و�سفاف كالغ�ساءMembranousغ�سائي

Mericarp�أق�سومة ثمرية
نعت للجزء �لثمري �لذي  ي�سم بذرة و�حدة وين�ساأ عن �أن�سطار �لثمرة عديدة �لكر�بل عند 

ن�سجها

وحيدة �خلوة 
Monadel-

phous
نعت لالأ�سدية �لتي تلتحم خيوطها يف حزمة و�حدة

وحيدة �لفلقة
Monocotyle-

don
نعت للنبات �لذي ي�سم جنينة فلقة و�حدة

�لنبات �لذي ي�سم �أزهارً� وحيدة �جلن�س ولكن توجد على نف�س �لفردMonoeciousوحيدة �مل�سكن

ز�ئدة ق�سرية وقا�سية توجد يف قمة �لع�سوMucro�أ�سلة

نعت للع�سو �لذي تنتهي قمته باأ�سلةMucronate�أ�سلية

على �سطحه نتوء�ت �سغرية كالأ�سر��س Muricate�سائك

غري مزود ل بر�أ�س ول �سفاةMuticousمقطوط

ليف )�أو خيط( من �لأن�سجة �لناقلة يجتاز �لورقة �أو �أي ع�سو َ�خرNerv or veinع�سب �أو�سلع

�سكل توزع �لأع�ساب يف �لع�سو �لنباتيNervation�لتع�سيب

�جلزء من �ل�ساق حيث تتو�سع �لأور�قNodeعقدة

ثمرة غالفها �لثمري قا�س وجاف وغري متفتح، ت�سم بذرة و�حدة فقطNutجوزة

-Obمقلوب
بادئة مبعنى مقلوب مثل بي�سوي مقلوب حيث يكون �جلزء �لأعر�س من �لع�سو يوجد يف �لثلث 

�لعلوي

على �سكل قلب معكو�س قمته �ملثلومة نحو �لأعلىObcordateقلبية مقلوبة

له �سكل معاك�س للرحميOblanceolateرحمي مقلوب

نعت للورقة �لتي تكون حافتاها  غري مت�ساويتني يف �لطولObliqueمائل

Oblongم�ستطيل
نعت للع�سو �لذي يفوق طوله عر�سه وتكون حافتاه متو�زيتان ونهايتاه مدورتان وطوله نحو 

�سعفي عر�سه

نعت للع�سو �لذي له �سكل �هليلجي لكن �جلزء �لأعر�س منه قمي )كالبي�سة �ملقلوبة(Obovateبي�سوي مقلوب

نعت لقمة �لع�سو �لتي تاأخذ �سكال غري حاد ومدورObtuseكليلة

غمد غ�سائي يقع يف قاعدة معالق �لورقة، ويحيط بال�ساق لدى �لف�سيلة �لعقديةOchrea�أكرة

نعت لع�سوين يتو�سعان يف نف�س �مل�ستوى على �ل�ساق كالأور�ق على �سبيل �ملثالAppositeمتقابل

Orbicularكروي
Medicagoذو حميط د�ئري بدرجات متفاوتة كقرن �لف�سة �لكروية  

orbiculaire
�جلزء �ل�سفلي من �لكربلة �ملنتفخ بدرجات متفاوتة و�لذي ي�سم �لبوي�ساتOvaryمبي�س

Ovateبي�سوي
له �سكل �لبي�سة حيث يبلغ طوله �سعفي �أو ثالثة ��سعاف عر�سه ويكون �جلزء �لأعر�س نحو 

�ل�سفل

ع�سو �سغري موجود �سمن �ملبي�س يتنامى بعد �للقاح ليعطي �لبذرةOvuleبوي�سة

�لقنابة �لعليا �لتي تاألف زهرة �لنجيلياتPalea�إتب
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ر�حي
 Palmate or

Digitate
ع�سو تتباعد �أجز�ئه من �لقاعدة وتتو�سع كاأ�سابع �ليد �ملنب�سطة )مثل �لورقة �لكفية �ملركبة(

نورة عنقودية مركبةPanicleعثكول

بروز �سغري متطاولPapollaحليمة

حزمة من �لأوبار �أو�حلر��سف ت�سكل نهاية بع�س ثمار �لف�سيلة �لنجمية )�أو �ملركبة(Pappusعفرة

نعت للورقة �ملركبة �لري�سية �لتي يكون عدد وريقاتها زوجيًاParipinnateري�سية �سفعية

�سويقة رفيعة وطويلة حتمل زهرة مفردة )�أو �سنبيلة يف �لف�سيلة �لنجيلية(Padicel�سمر�خ

�سويقة حتمل جمموعة من �لأزهار)نورة �أو جزء من نورة(Peduncle�سمر�خ �لنورة

Pepoيقطينة
منط خا�س من �لثمار �لعنبية، ت�ستق من مبي�س �سفلي، غالفها �لثمري �خلارجي قا�س و�لد�خلي 

حلمي وت�سم �لكثري من �لبذور، ومتيز بخا�سة �لف�سيلة �لقرعية

نعت للنبات �لذي يعي�س لأكرث منم �سننيPerennialمعمر

ورقة حتيط قاعدتها بال�ساق ب�سكل تام فتبدو وكاأن �ل�ساق يخرتقهاPerfoliateمثقوبة

جمموع �لقطع �لزهرية �لعقيمة )�لكاأ�س و�لتويج(Perianthكم

Pericarpغالف ثمري
جد�ر �لثمرة �لنا�سجة، وميكن  �أن يتميز �إىل ثالث طبقات: خارجية ومتو�سطة ود�خلية �أو �أن 

تلتحم هذه �لطبقات بع�سها مع بع�س

عبارة عن كم زهري ولكن جميع قطعه مت�سابهه ولمنيز بني كاأ�س وتويجPerigoneكم غري متمايز

�إحدى �لقطع �لزهرية)غالبًا ملونه( �لعقيمة و�لتي يوؤلف جمموعها �لتويجPetalبتلة

�ملحور �لنحيل �لذي يوجد يف قاعدة �لورقةPetioleمعالق

Pinnateري�سي
يتو�سع على جهتي �ملحور )مثل تو�سع �أوبار �لري�سة(. و�سف للورقة �ملركبة �لتي تتاألف من �أكرث 

من وريقات تتو�سع على طول حمور �لورقة

Pinnatifidري�سية �لتف�س�س
وروقة ري�سية ف�سو�سها عميقة ن�سبيًا لكن عمق �لف�س �أقل من ن�سف �مل�سافة مابني حافة �لورقة 

و�ل�سلع �لرئي�س

ري�سية 

�لتجزوؤ)م�سقوقة(
Pinnatipartite

وروقة ري�سية ف�سو�سها عميقة لكن عمق �لف�س يتجاور ن�سف �مل�سافة مابني حافة �لورقة و�ل�سلع 

�لرئي�س

ري�سية �لتقطع 

)جمز�أة(
Pinnatisectوروقة ري�سية ف�سو�سها عميقة جدً� وعمق �لف�س ي�سل �ل�سلع �لرئي�س

طريقة تو�سع �لبوي�سات يف �ملبي�سPlacentationم�سيمة

ثمرة جافة متفتحة، موؤلفة من كربلة و�حدة، وتتفتح عرب �سقني بطني وظهريPodقرن

Prickle�إبرة
ز�ئدة)بروز( قا�سية وو�خزة تتطور �عتبارً� من �لن�سج �ل�سطحية وميكن �نتز�عها دون �لإ�سر�ر 

باخل�سب

متمد على �أر�س م�ستويةProstrateم�ستلق

مغطى باأوبار رفيعة، طرية، ق�سرية لينةPubescentزغب

يحمل �سطح �لع�سو نقطًا �سغرية، �أو حفري�ت �سغرية، �أو غددً� �سفافةPuctateمنقط
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Racemeعنقود
نورة موؤلفة من حمور غري متفرع يحمل �أزهارً� �سمر�خية على �رتفاعات متفاوتة، وتكون 

�لأزهار �لأقدم يف �أ�سفل �لنورة

�ملحور �لرئي�س للورقة �ملركبة �أو �ملحور �لرئي�س �لذي يحمل �لأزهار يف �لنورة �ل�سنيبلةRachisحمور

Ray�سعاع )يه(
1 ( �أحد �سماريخ �لأزهار يف �لنورة �خليمية

2( �حدى �لإزهار �لل�سينية �لتي توجد يف �ملحيط يف �لنورة �ملركبة �لتي ت�سم �أزهارً� ل�سينية 

يف �ملحيط و�زهارً� �أنبوبية يف �ملركز 

Receptacleكر�سي �لزهرة
نهاية �سمر�خ �لزهرة �لذي عر�س وت�سخم، وهو يحمل �لقطع �لزهرية �ملختلفة �أو �لذي يحمل 

�أزهارً� يف حال كون �لنورة روؤي�سية

منحن �أو متجه نحو �لأ�سفل �أو �خللفReflexedمتدل

نعت للزهرة �سعاعية �ل�سكلRegularمنتظم

Reticulate�سبكي
نعت لتع�سيب �لورقة �أو ع�سو َ�خر حيث يقع �ل�سلع �لرئي�س يف �ملنت�سف  وعلى ��ستقامة 

�ملعالق، تتفرع عنه من �جلانبني �أ�سالع ثانوية، تعطي بدورها �أ�سالعًا ثالثية وهكذ� تت�سكل 

�سبكة كثيفة من �لأ�سالع

مثلومة قلياًلRetuseمقرو�سة

نعت للورقة �لتي تلتف حو�فها نحو �لوجه �ل�سفلي للورقةRevoluteملتفة د�خليًا

Rhizomeجذمور
�ساق تر�بية تنمو �أفقيًا غالبا حتمل بر�عم متنوعة و�ر�قا وجذور� ، متثل و�سيلة للتكاثر 

�لعا�سي وع�سو �دخار

بروز غالبا جمنح ميتد طوليا على �لثمرة �و �ل�ساقRib�سلع

Rootجذر
ع�سو حتت تر�بي، عادة، يقوم بوظائف �أ�سا�سية يف تثبيت �لنبات و�مت�سا�س �ملاء و�لأمالح 

�ملعدنية من �لرتبة 

جمموعة من �لأور�ق، جتتمع على �سكل دو�رة يف قاعدة �لنبات على م�ستوى �سطح �لرتبةRosetteوريدة

ع�سو مل يتم تطوره ب�سكل كامل وغري وظيفيRudimentary�أثري)ع�سو(

 ي�سبه ر�أ�س �ل�سهم(Sagittate�سهمية
»
�لورقة �و غريها

«
على �سكل �سهم)قاعدة �لع�سو 

ثمرة جافة غري متفتحة وحيدة �لبذرة مزودة بجناح غ�سائي يت�سكل من �لغالف �لثمريSamaraثمرة جمنحة

Scaleحر�سفة
1 ( �أي ج�سم غ�سائي رقيق

2 ( ورقة خمتزلة، لطئة عادة، غ�سائية وغري خ�سر�ء

Schizocarpثمرة ف�سومة
ثمرة ناجتة عن مبي�س عديد �لكر�بل، عديد �حلجري�ت، ين�سطر عند �لن�سج �إىل عدد من 

�لأق�سام )�لثمري�ت( عددها م�ساو لعدد حجري�ت �ملبي�س وت�سم كل منها بذرة و�حدة

Scorpioidعقربية)نورة(
نورة �سيمية وحيدة �جلانب، تخرج �لأزهار �جلديدة من �جلهة ذ�تها وتاأخذ �لنورة �سكل ذيل 

�لعقرب

Seliculeخريدلة
ثمرة جافة متفتحة ثنائية �لكر�بل طولها �أقل من �أربع �أ�سعاف عر�سها تتفتح عرب 

م�سر�عني)4�سقوق( مف�سولني بحاجز كاذب

�حدى �لقطع �لكمية �خلارجية �لعقيمة) غالبًا خ�سر�ء �للون( و�لتي يوؤلف جمموعها �لكاأ�سSepal�سبلة
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حلافة �لورقة �أ�سنان ت�سبه �ملن�سار، وهذه �لأ�سنان غري متناظرة، ترتد نحو �خللفSerrateمن�ساري

عدمي �ل�سويقة: نعت لع�سو �لنبات �لذي يكون مرتكز� على �ملحور مبا�سرة دون �سويقةSessileلطئة

Sheathغمد
�جلزء �ل�سفلي �لعري�س من �لورقة �لذي يحيط بال�ساق . ميكن للغمد �أن تكون حافتاه غري ملتحمتني 

�أو ملتحمتني 

نبات متخ�سب، ذو �ساق مت�سعب من �لقاعدة عند م�ستوى �سطح �لأر�س ول يرتفع كثريً� مثل �لوز�لShrubجنبة

ثمرة جافة متفتحة طولها يفوق �أربع �أ�سعاف عر�سها وتتفتح بنف�س طريقة �خلريدلةSiliquaخردلة

مغطى باأوبار ناعمة كاحلريرSilkyحريري

نعت للع�سو غري �ملجز�أ �أو �لالمتفرعSimpleب�سيطة

نعت للزهرة �لتي تكون مفردة ولجتتمع مع بع�سها لت�سكل نورةSolitaireمنفردة

كتلة من �أكيا�س �لبوغ لدى �ل�سر�خ�سSore�سره

Spadixطلعه
منط من �لنور�ت يكون فيها �سمر�خ �لنورة خنيثا، متطاوًل و�لأزهار وحيدة �جلن�س لطئة  وتغطى 

بعدد من �لقنابات �لكبرية 

قنابة كبرية وعري�سة حتيط بالنورة �لطلعة) �أو �لإغري�سية(Spathe�لكفرى

Spathulateملعقية)ملوقية(
نعت للورقة �لتي يكون ن�سلها قرب �لقمة عري�سا ومدورً� و�سيق قرب �لقاعدة وي�سبه �سكل �مللعقة 

�لتي ت�ستخدم يف �ملخترب

Speciesنوع
�لوحدة �لت�سنيفية �لأ�سا�سية وهو جمموعة من �لأفر�د �ملت�سابهة فيما بينها وقادرة على �لتكاثر 

�جلن�سي فيما بينها و�إعطاء �أفر�د خ�سبة ، ي�سمى �لنوع با�سم موؤلف من كلمتني

له �سكل �سنبلةSpiciform�سنبلي �ل�سكل

نورة عنقودية ولكن �أزهارها لطئة وتتو�سع على حمور ب�سيطSpike�سنبلة

Spiklet�سنيبلة
�سنبلة �سغرية ت�سكل �لنورة �لأولية للنجيليات  حتمل زهرة �أو عدة �أزهار ويحاط �جلميع بقنابة �أو 

قنابتني

ز�ئدة م�ستقيمة وحادة وو�خزة ذ�ت �أ�سل فارعيSpine�سوكة

مغطى باأ�سو�ك �سغريةSpinuleuxم�سوك

ع�سو ي�سم �لأبو�غSporangeكي�س بوغي

Sporeبوغة
ع�سو �لبعرثة، خليته ت�سم 1ن من �ل�سبغيات وتعطي باإنتا�سها نباتًا يحمل  �لأع�ساء �جلن�سية 

)�لنبات �لعرو�سي(

نعت لع�سو ي�سكل ز�وية �سبه قائمة  مع �أجز�ء �لنبات �لتي تولدت عنهاSpreadمنب�سط

متو�سع بدون نظامSpreadingمتناثر

لحقة �أنبوبية ) ق�سرية �أو طويلة( كامتد�د للكاأ�س �أو�لتويجSpureمهماز

ع�سو �لتذكري يف �لزهرة يقع بني �لتويج و�ملاأنث ويتاألف من خيط ومئربStamen�ل�سد�ة

�سد�ة عقيمة، تكون خمتزلة عادة �إىل خيط فقطStaminode�سديوة
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Stibeجذع
�ساق ل تتفرع وتنتهي مبجموعة من �لأور�ق كجذع �لنخيل،  كما يطلق �لو�سف �أحيانًا على 

�سويقة ق�سرية جدً� تقع بني كر�سي �لزهرة و�ملبي�س )gynophores وتقابل �حلامل 

�ملاأنثي(

ز�ئدة ورقية )�أو �سوكية �أو حر�سفية( تقع يف قاعدة �ملعالق على �جلانبنيStipuleاأذنة

Stolonرئد
�ساق ز�حفة على �سطح �لرتبة،  وقادرة على �إعطاء جذور عار�سة من عقدها نحو �لأ�سفل 

وفو�رع هو�ئية نحو �لأعلى

نعت لقلم �لزهرة عندما تكون قاعدته، �لتي تعلو �ملبي�س عري�سة ومنتفخةStylopodiumقدم قلمية

Subshrubجنيبة
جنبة لتتجاوز 50 �سم، حتمل �أفرعًا ن�سف متخ�سبة، ل تعمر طوياًل،  وت�سبدل بنمو�ت 

ناجتة عن بر�عم تقع على �لأرومة مثل �لبالن و�لقري�سة �لبي�ساء

Subspeciesنويع
وحدة ت�سنيفية حتت نوعية تتاألف من كيانات ور�ثية تابعة للنوع ذ�ته لكنها تتباين بعدد 

قليل من �ل�سفات �لور�ثية وتكون موجودة يف �أماكن جغر�فية بعيدة �أو يف مو�قع بيئية 

خمتلفة

نعت للع�سو �لذي ينتهي بر�أ�س حاد جدً� وق�سريSubulateخمرزي

ع�سو ممتلئ باملاء وي�ستعمل بخا�سة لالأور�ق و�ل�سوق �ملنتفخة نتيجة �متالئها باملاءSucculentحلمي

نعت للمبي�س �لذي يقع ب�سكل تام �أعلى من �لقطع �لكمية و�لأ�سديةSuperiorعلوي

خط �للتحام مابني كربلتني �أو �أكرث،  و�لذي تتو�سع عليه �لبذورSutureدرز

Taprootجذر وتدي
نعت للنمط �جلذري �لذي يحافظ فيه �جلذر �لرئي�س على دميومته ويكون �لأكرث �أهمية 

ويحمل جذور� ثانوية و ثالثية ��سغر حجما بكثري

�إحدى قطع �لكم عندما ل يتمايز �إىل كاأ�س وتويجTepalتبلة

Thallusم�سرة
ج�سم �للنبات يف �لنباتات �لالوعائية، حيث نالحظ عدم متايز �إىل �أع�ساء �لنبات 

�لرئي�سة ب�سكل جيد )ليوجد �ساق ول �أور�ق ول جذور(

�سوكة حادة �أ�سلها فارع ق�سري متحورThornفارغ �سوكي

نعت يطلق على �لع�سو �ملغطى بوبر كثيف ق�سري حريري كال�سوف يف مظهرهTomentose�سويف

Tree�سجرة
نبات متخ�سب، وحيد �ل�ساق وعار من �لأ�سفل، يتاألف من جذع وتاج،  يتجاوز طوله 7 �أمتار 

لدى �لأ�فر�د �لبالغة مثل �ل�سنوبر و�ل�سوح

نعت للع�سو �لذي تكون قمته )�أو قاعدته( مقطوعة مب�ستوى �أفقيTruncatedمقطوط

ع�سو هو�ئي )�أحيانا حتت �أر�سي( ي�سكل �ملحور �لأ�سلي للنبات ويحمل �لأور�ق و�لرب�عمTrunk�س�ق

Tuberدرنة
�نتفاخ يقع حتت �لرتبة ينتج عن ت�سخم �ل�ساق �أو �حلذر تتجمع فيها �ملو�د �لدخارية، 

ويدوم ل�سنة و�حدة عادة

�سطح �لع�سو يحمل نتوئات �سغرية غري حادة ت�سبه �لتاآليلTuberculateدرين

منط من �لنور�ت تخرج فيه �لأزهار �ل�سمر�خيمة من نف�س �لنقطة من �ل�ساقUmbelخيمة

حافة �لورقة غري م�ستوية يظهر عليها طيات متتالية كموج �لبحرUndulateمتموج
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منط من �لنور�تUnipareوحيدة �ل�سعبة 

نعت للزهرة �لتي لمتلك �إل �أ�سدية بدون كر�بل، �أو كر�بل بدون �أ�سديةUnisexualوحيدة �جلن�س

ثمرة جافة غري متفتحة، وحيدة �لبذرة،  منتفخة كاملثانةUtricleثمرة قربية

Variety�سنف
وحدة ت�سنيفية حتت نوعية تتاألف من  كيانات ور�ثية تابعة للنوع ذ�ته لكنها تتباين بعدد قليل من 

�ل�سفات �لور�ثية وتكون موجودة يف نف�س �ملوقع

نعت لالأع�ساء �لنياتية �لتي تتو�سع ب�سكل حلقي ويف نف�س �مل�ستوى من �ملحور �حلاملVerticilدو�رية

ميلك وبرً� ناعما طريًاVillousموبر

�أزدو�جي �ل�سكل 

)�لتناظر(
Zygomorphicنعت للزهرة �لتي لميكن قطعها �إل مب�ستوى تناظر و�حد

تابع امل�سطلحــات العلميـــة
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125 Abutilon pannosum منكاع، �ملنقاع، �لتلمان

89 Acacia ehrenbergian �سلم، �ل�سلم

90  Acacia Gerradii �لطلح

92 Acacia nilotica قرط ، قري�ط ، قرظ ، �سنط

93 Acacia sensgal ثور، ثمار، ه�ساب، �ل�سمغ �لعربي، قنبة

95 Acacia tortilis �سمر، �سمرة، حروظ، برم �سمر

12 Achyranthes aspera هر�سا، �سهم �لر�عي، �سيف �جلن

124 Acridocarpus orientalis قف�س، �لقف�س ، �أثبوت ، �أوثت

16 Adenium obesum �سيفد، �أ�سفيد، عدن، دبيت �ل�سبع، جرز

140 Aeluropus lagopoides عجر�س، كري�س، �سويال

141 Aeluropus littoralis عكر�س �ل�ساطئ، �لعكر�س

13 Aerva javanica ر�، �لر�ء، تومي، �أفهي، رى، �لر�ع

10 Aizoon canariense �سحيمة �لر�س، دعد�ع، ك�ساط �لبالد، حدق، عد�ء، قفيعة

11 Aizoon hispanicum مليح، هابرك، دمبم غز�ل، �رينبة )دعدع، هر��س(

25 Aloe dhufarensis �سقل ظفار، ثوف، �سبار

26 Aloe vera �سقال، �سقل، �سبار

14 Amaranthus viridis �سندر، عرف �لديك

15 Ammi majus �رجن عون، �مل�سو�ك، ناينيا

63 Anabasis setifera �سعر، �سعر�ن، قلى، عجرم، �لطحماء، جيلو

160 Anagallis arvensis عوينة، عني �لقطوة، عني �لقط، عني �جلمل، عوينة �حلية

48 Anastatica hierochuntica كف مرمي ، تومة ، �سجرة مرمي، كباد، كفيفة

85 Andrachne telephioides كبانية، كما�س، �لبانة، �سرطان �لثيل، بذر �لدو

72 Anogeissus dhofarica �ل�سغوت، �ملي�سطة، �مل�سط

143 Apluda mutica �سيظاف

43 Arnebia decumbens حماط، كحل

44 Arnebia hisphidissima حماط، هابرك، كحل، مليح

143 Aristida mutabilis غمري

122 Asphodelus tenuifplius ب�سيلي، حنقلوت ، حمب�سي�س

97 Astragalus corrugatus قرون �لغز�ل، �أبو قرون، �أبو قرينة

فهر�س الأ�سماء املحلية و العلمية للنباتات الربية
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64 Atriplex farinosa عفر، عفار

66 Atriplex leuococlada رغل ، �سجرة �لبيا�س

37 Avicennia marina �لقرم

40 Berberis baluchistanica حملب

27 Bidens pilosa ل�سلي�س

5 Blepharis ciliaris كنب، �سوك �ل�سب

133 Boerhavia rubicunda حدمد�ن، �سجار، ك�سة �لر�عي، حدمد�م

49 Boscia Arabica �سيمر، �سري

61 Boswellia sacra �للبان، مغرة، مغر، مغريوت

119 Caesalpinia erianthera قطري، قيتري، �سجرة �لعود

156 Calligonum comosum �أرطا، �أرطى، �أبل

17 Calotropis procera �سخر، ع�سر، ع�سار،  �أ�سخر، �لأ�سخر

50 Capparis cartilaginea ل�سف، ع�سالوت، عل�سليب

51 Capparis spinosa ل�سف،  �سفلح،  �لل�ساف، كرب

98 Cassia senna �سنا، �سنا مكي، ع�سرق �سنائي

28 Centaurea pseudosinaaica مر�ر، ك�سكا�س

121 Ceratonia oreothauma �لطيو، طيو، طيوة �ل�سلة

67 Chenopodium murale �بوعفني، زوبة، �لزربيح، خبيثة، هر�س، ل�سان �لطائر

144 Chloris barbata خزمز�م

86 Chrozophora oblongifolia م�سرية، تنب، تنوم، تنومة

186 Cissus quadrangularis عطر�ء، �لعطرية، عرتية، �سلع، عرتي

78 Citrullus colocynthis حنظل، علقم

52 Cleome austro-arabica مقيبلية �ل�سم�س

53 Cleome glaucescens مقيبل �ل�سم�س

54 Cleome rupicola مقيبل �ل�سم�س، خمي�سة

134 Commicarpus helenae عيطف، رفرف، غرمل

74 Convolvulus arvensis عليق، ملوية، مديدة، ر�سا، �سيم، �أذن �لفاأر

75 Convolvulus cephalopodus رخامي، �لرخامى

76 Convolvulus virgatus هباب، ر�سا، حباب، عظلم

68 Cornulaca auchuri �حلاذ، ح�سلي

69 Cornulaca monacantha �حلاذ، �سلى، تلع، رمر�م

77 Cressa cretica ندوة، �سويل

99 Crotalaria aegyptiaca نز�ر، نز�ع، �خو �لرمت، نتا�س

79 Cucumis prophetarum حنيظالن، حيدق، لوماة �لهر�س، �سري �لذئب

80 Cucumis sativus خيار، ح�سوى، خيار �سامي، خيار بلدي، ح�سي ذخلوتي 

145 Cymbopogon schoenanthus �سخرب، �لذحر

146 Cynodon dactylon جنيل، ثيل

82 Cyperus conglomerates ثنده، عندب، عنقود،  ق�سب �لرمال، �سعد �لبحر

فهر�س الأ�سماء املحلية و العلمية للنباتات الربية
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147 Dactyloctenium aegyptium �سعدوت، جنم، بنعم �لر�سيدي

183 Daphne mucronata مننت، بختيت، لزكام، مينتني

175 Datura metel بنج، د�تورة، مده، جوز مائل

161 Dionysia mira �سجرة �لوعل

55 Dipterygium glaucum علقي، علكة، �سفرية، �سفري

56 Diplotaxis harra خو�سيان ، حمريه، حاره، خ�سني، حويره

180 Dodonaea Viscosa �سح�س، �سري�ز، دودونيا، �سر�س، �ست

7 Dychoriste dalyi �سيفد

100 Ebenus stellata �لكلبان، كميل، جرد�ن، �لعقمل

84 Ephedra pachyclada عن�سب �أنار�ن، �أ�سار�ن

112 Erodium laciniatum رقم، �لرقم، بخرتي، كر�س 

87 Euphorbia larica ع�سبق، موت، �ل�سبق

29 Euryops arabicus حيقالن، حنقالن

187 Fagonia bruguieri �سويكة، جنبة عربية، �ل�سكاعي، مدرمية

188 Fagonia indica �سكاعى، �سويكة، �مل�سكاع، جربة

57 Farsetia aegyptia م�سري، جربة، لبنة، �لبانة

129 Ficus cordata لثب، تني بري

184 Forsskaolea tenacissima ل�ساق، لز�ق، �للز�ق

171 Gaillonia aucheri �خلرمان

18 Gomphocarpus fruticosa عطب، هريوم، �أعوون �أثريون

178 Grewia erythraea �سرحم، حرظوت، حر�سام

70 Hammada salicornicum رمث

172 Haplophyllum tuberculatun �لتي�س، تفار �لتي�س، عالقة، �سعرة �لبعو�س

71 Helianthemum lippii بيقان، رقروق، �لبيقان، رقروق، �أرجه

30 Helichrysum glumaceum �سجرة �لبابو، رعل

45 Heliotropium bassiferum رمر�م

46 Heliotropium europaeum عقربه، غبرية، ح�سي�سة �لعقرب، خ�سفة

47 Heliotropium longiflorum هيبغ، �سربم، هبليم

39 Impatiens balsamina زفري،  �لبل�سم، �سفار

148 Imperata cylindrica حلفا

101 Indigofera arabica نيلة، �سجرة �أرنب، نبتة �لزلل

102 Indigofera intricata نيلة، �سجرة �لنيلة، قطيطي، رخيموه

103 Indigofera oblongifolia نيلة، حمري، �سحي، حوير

فهر�س الأ�سماء املحلية و العلمية للنباتات الربية
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31 Iphiona aucheri خا�سية، خزى، حو� �لغز�ل

113 Juncus rigidus ��سل، �سلي، حذق، �سمار، حذف

81 Juniperus excelsa علعالن، �لعلعالن

149 Lasiurus scindicus �سعه، �سمط، له

32 Launaea capitata حوه، حو�، حو�ء، حود�ن

20 Leptadenia pyrotechnica مرخ

138 Limonium stocksi خز�مى �لبحر، جي�سب

123 Linum corymbulosum كتان

83 Lomelosia olivieri طر�بة، دولب �لهنا، دولب �لهو�ء

105 Louts garcinii لوت�س، قرط

176 Lycium shawii ق�سد، �سمق�س، �و�ساج، عو�سج، �ساذ، �سرمي

58 Maerua crassifolia �ل�سرح، �سريـ �سحريت

126 Malva neglecta خبيز، �خلبيز

127 Malva parviflora خبيز، خباز، خبيزة، قر�س �حلمام

181 Melhania muricata ـــــــ

59 Morettia parviflora علقا بي�سه، خبيزة، عفر�، ثغر

130 Moringa peregrina �سوع، بيان، �لي�سر، �لبهني، حبة غالية، بان

132 Myrtus communis يا�س، �ل�س، �ليا�س

136 Nannorrhops ritchieana ��سف، زربت، ع�سف، �سعف، زبروت

21 Nerium oleander دفلة، �حلنب، دفلب

162 Ochradenus arabicus هباب حمار، علندرة، حريق، بي�س عربي، علندره

163 Ochradenus aucheri جي�س، �أ�سل �جلبل، ع�سا �جلبل، ق�سب

114 Ocimum forskaolii ريحان، رحيون، �حلبق، �ساأرت

135 Olea europaea عتم، ميطان، مطني، زيتون

151 Panicum turgidum ثمام، عجله، متام

152 Phalaris minor �ملجنحة �ل�سغرى،  �سعرية �لفاأر، ذيل �لقط

23 Pergularia tomentosa غلقة، �سجرة �جللود، �لر�م، غيجة، �آر�م

22 Periploca aphylla هندبوب، �حلندبوب، �لر�م، �آر�م، �ثانثوب 

60 Physorhynchus chamaerapistrum �خلفيج، خفج

137 Plantago ovata ربل، لقمه �لنعجه،  ودنه، �أمن، م�سي�س

139 Plumbago zeylanica �إين�سان، كفهيل، �وطني 

154 Polygala erioptera بويل

155 Polygala mascatensis غ�سي�س، بوىل جال

فهر�س الأ�سماء املحلية و العلمية للنباتات الربية
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159 Portulaca oleracea بقلة، رجلة، بربري، حم�سيت،خليلجو، فريفرو

106 Prosopis cineraria غاف، �لغاف

107 Prosopis juliflora غويف، �لغاف �لبحري )�مل�سكيت(

157 Pteropyrum scoparium �سيد�ف، �ل�سيد�ف

170 Prunus arabica �للوز �لعربي، ميزي، مرج

33 Pulicaria argyrophylla �ذبون

34 Pulicaria glutinosa مهتدي، �سجرة فال

35 Pulicaria undulata مهتدي متموج، جثجاث، �ل�سكب

36 Reichardia tingitana نكد، حو�ء، مر�ر 

164 Reseda aucheri ذنبان، قرون �لغز�ل، �سجرة �ملطاوعة، ذنب ناب

165 Reseda muricata ذنيبان، ذنبان

24 Rhazya stricta حرمل، عذفري

88 Ricinus communis عر�س، جنيجنت، ع�سع�سة، خروع

158 Rumex vesicarius حمي�س، حمي�سا، �سر�س �لعجوز، �سوريل

8 Ruttya fruticosa متر �لناقة، توريل، نور �آيال، عيلوب، طريل، مغلف، جميلف

166 Sageretia thea منت

173 Salvadora persica �لر�ك، �لر�ك، م�سو�ك، �سجرة �ل�سو�ك، �يهويك

115 Salvia aegyptiaca رعل، مرميية، خز�م، غبي�سة، �سجرة �لغز�ل، �خلافية، ب�ساري

108 Senna italica ع�سرق

128 Senra incana �سمرهوت، �سمرحت

153 Setaria pumila ذيل �لثعلب، حجروم، �يثعيل

174 Sideroxylon mascatense �لبوت

177 Solanum incanum �سرينجبان، حلقام، عو�سم، �ل�سربيان

182 Tamarix aphylla �أثل، طرفة، بان، طرفال، عرير

109 Taverniera cuneifolia ع�سمط، ورد �جلبل

41 Tecomella undulata �لفرفار، فرفار

110 Tephrosia nubica عيتمان، مغبري�

111 Tephrosia purpurea ظفره

116 Teucrium nummularifolium �جلعده

117 Teucrium stocksianum جعده، يعدة

118 Thymus vulgari �ل�سعرت، �لزعرت، �سعرت، �سعرت

189 Tribulus pentandrus قطب،ح�سك، زهر، �سر�س

190 Tribulus terrestris �سري�س

185 Viola cinerea �لبنف�سج

169 Ziziphus hajarensis ق�سم، ق�سوم

167 Ziziphus spina-christi �سدر، �ل�سدر �لربي، �ل�سدر �ملزروع، مكي

191 Tetraena qatarensis هرم قطري، هرم

192 Tetraena simplex ثرمد، زريعة، قرمل

فهر�س الأ�سماء املحلية و العلمية للنباتات الربية



214
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

ن
مـا

 ُع
ة

طنــ
�سل

يف 
   

ة 
ربيــ

 ال
ت

اتا
لنب

  ل
   

ور
�ص

مل
ي ا

قل
حل

ل ا
لي

د
ال

ن
مـا

 ُع
ة

طنــ
�سل

يف 
   

ة 
ربيــ

 ال
ت

اتا
لنب

  ل
   

ور
�ص

مل
ي ا

قل
حل

ل ا
لي

د
ال

الدليل احلقلي امل�صور     للنباتات الربيــة    يف �سلطنــة ُعمـان



للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

215
الدليل احلقلي امل�صور

ن
مـا

 ُع
ة

طنــ
�سل

يف 
   

ة 
ربيــ

 ال
ت

اتا
لنب

  ل
   

ور
�ص

مل
ي ا

قل
حل

ل ا
لي

د
ال

ن
مـا

 ُع
ة

طنــ
�سل

يف 
   

ة 
ربيــ

 ال
ت

اتا
لنب

  ل
   

ور
�ص

مل
ي ا

قل
حل

ل ا
لي

د
ال

الدليل احلقلي امل�صور     للنباتات الربيــة    يف �سلطنــة ُعمـان



216
للنباتات الربيــة

 يف �سلطنــة ُعمـان

الدليل احلقلي امل�صور

الدليل احلقلي امل�صور     للنباتات الربيــة    يف �سلطنــة ُعمـان

ن
مـا

ة ُع
طنــ

يف �سل
ة    

ت الربيــ
ور     للنباتا

�ص
مل

ي ا
قل

حل
ل ا

دلي
ال

ن
مـا

ة ُع
طنــ

يف �سل
ة    

ت الربيــ
ور     للنباتا

�ص
مل

ي ا
قل

حل
ل ا

دلي
ال

الدليل احلقلي امل�صور     للنباتات الربيــة    يف �سلطنــة ُعمـان



217
الدليل احلقلي امل�صور

217


