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مقدمــــة
يعــرف التنــوع احليــوي بأنــه مجمــوع الكائنــ�ات احليــة املوجــودة يف كافــة النظــم البيئيــ�ة 
املختلفــة علــى ســطح األرض ومــا يشــمل ذلــك مــن تداخــالت وعالقــات متب�ادلــة. ويعتــرب 
التنــوع احليــوي أحــد املصــادر الطبيعيــة الــي تهــم اإلنســان يف حياتــه حيــث يعتمــد علــى 
كائنــ�ات اخــرى كمصــدر للغــذاء أو الــدواء أو للكســاء او مصــدرا للطاقــة، عــدا عــن دور 
عناصــر التنــوع احليــوي يف اتــزان النظــام البيــيئ. ونتيجــة للتب�ايــن يف أنــواع الكائنــ�ات 
احليــة فأنــه تظهــر عالقــات انســجام أو تن�افــس بــني النــوع الواحــد للحصــول علــى 
ــرات  ــاذ احلش ــل اخت ــة مث ــرتاس أو املنفع ــل االف ــ�ة مث ــات عدائي ــر عالق ــد تظه ــذاء، وق الغ

ــكن.  ــا للس ــجار بيوت ــور األش والطي
ــن  ــذي م ــل أن اتخ ــى النح ــك ال ــى رب ــبحانه: ﴿وأوح ــال اهلل س ــث ق حي

ــل(. ــورة النح ــة 68 / س ــون﴾ )آي ــا يعرش ــجر ومم ــن الش ــا وم ــال بيوت اجلب
وتتبــع فلســطني ملنطقــة حــوض البحــر املتوســط مــن ناحيــة بيئيــ�ة ومناخيــة واعتب�ارهــا 

منطقــة ذات اهتمــام خــاص بالتنــوع احليــوي علــى مســتوى األرض، أنظــر اخلارطــة. 

ــال اهلل ســبحانه:﴿وجنات  وعلــى األرض يوجــد تنــوع ممــز بــني النب�اتات،حيــث ق
ــام.  ــة 99 – ســورة األنع ــر متشــابه﴾ أي ــان مشــتبها وغي ــون والرم ــاب والزيت مــن أعن
وقولــه ســبحانه: ﴿وأنــزل مــن الســماء مــاء فأخرجنــا بــه أزواجــا مــن نبــات 

شــتى﴾ أيــة 53 – ســورة طــه. 

خارطة التنوع احليوي الغني�ة ملنطقة حوض البحر املتوسط 
 the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot 
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وتشــمل اململكــة النب�اتيــ�ة مســتويات مختلفــة مــن التنــوع بــدءا بالنب�اتــات غــر الوعائيــ�ة 
والنب�اتــات الالبذريــة ونب�اتــات معــراة البــذور ثــم النب�اتــات الزهريــة الــي تنتــج بــذورا 

ــ�ًا.     ــي األرىق نب�اتي ــ�ات وه ــ�اج النب ــاة أو انت ــار يف دورة حي ــن ثم ــة ضم كامل

التنــوع البيــيئ يف فلســطني: تتمز فلســطني بموقــع جغــرايف يف تقاطع ثالث قارات)آســيا 
وأفريقيــا وأوروبــا( وتداخــل أنظمــة بيئيــ�ة باالضافــة اىل وقوعهــا علــى ســاحلي البحــر 
البيــض املتوســط والبحــر األحمــر )أنظــر اخلارطــة(، حيــث يشــمل التنــوع البيــيئ املناطــق 

اآلتيــ�ة:

1( منطقــة البحــر االبيــض املتوســط: املحاذيــة لســاحل البحــر االبيــض املتوســط وتشــمل 
منطقــة الســاحل الفلســطيين ومدنــا مثــل يافــا وحيفــا وغــزة ومــدن شــبه ســاحلية مثــل 
ــات  ــ�ة بنب�ات ــي غني ــم، وه ــار 350 مل ــقوط األمط ــدل س ــغ مع ــة. ويبل ــرم وقلقيلي طولك

الغابــات احلرجيــة الدائمــة اخلضــرة وأشجارالســدر والبلــوط والرتــم.
2(  مناطــق اجلبــال الوســطى: تتمتــع بمنــاخ البحــر األبيــض املتوســط وتمتــد مــن جنــني 
شــماال اىل اخلليــل جنوبــا مــرورا جببــال نابلــس والقــدس، ويــرتاوح معــدل ســقوط 
االمطــار بــني 350-150 ملــم ويســود فيهــا نب�اتــات مثــل البطــم الفلســطيين ونبــ�ات 

ــروب. ــالن(، واخل ــش )الب النت
3( منطقــة غــور األردن: تقــع علــى طــول نهــر االردن وتشــمل منطقــة البحــر امليــت وتعتــرب 
هــذه املنطقــة أكــر املناطــق اخنفاضــا حتت مســتوى ســطح البحــر بواقــع 375م ومناخها 

البيــيئ شــبه اســتوايئ وتكــر نب�اتــات تتحمــل امللوحــة مثــل القطــف.
4( املنطقــة الصحراويــة: الواقعــة يف جنــوب فلســطني وتشــمل صحــراء النقــب، ويــرتاوح 
ــع  ــة م ــف مقارن ــري ضعي ــو اخلض ــم، والنم ــني 150-50 مل ــار ب ــقوط االمط ــدل س مع

املناطــق االخــرى ويشــمل نب�اتــات شــوكية. 

خارطــة املناطـــق البيئيـــة يف فلســـطني
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5( منطقــة الســفوح الشــرقية: وتقــع شــرق منطقــة اجلبــال الوســطى باجتــاه منطقــة 
ــار 250-350  ــقوط األمط ــدل س ــغ مع ــة، ويبل ــبه جاف ــة ش ــي منطق ــور األردن وه غ
ملــم، ويغلــب فيهــا نب�اتــات مثــل البــالن، والشــيح، واملتنــ�ان، كمــا تظهــر بعــض املناطــق 

جــرداء بــدون غطــاء نبــ�ايت.
التنوع احليوي يف فلسطني

    تعتــرب فلســطني غنيــ�ة بالتنــوع احلييــوي بشــقيه النبــ�ايت واحليــواين أمــا التنــوع النبــ�ايت يف 
فلســطني فانــه غــين لتنــوع االنظمــة البيئيــ�ة، حيــث يصــل عــدد أنــواع النب�اتــات املصنفــة 
اىل 2700 نــوع موزعــة علــى 114 عائلــة نب�اتيــ�ة، وتضــم هــذه النب�اتــات 150 نوعــا متوطنــا 
منهــا 46 نوعــا خاصــا بفلســطني، ويعتــرب التنــوع النبــ�ايت األســاس يف التنــوع احليــوي 

العــام العتبــ�ار تنــوع النب�اتــات يشــكل البنيــ�ة التحتيــ�ة للكائنــ�ات احليــة األخــرى.
الفلورا الفلسطيني�ة

وتعتــرب الفلــورا الفلســطيني�ة ارث طبيعــي وتاريــي وثقــايف ذات أهميــة اقتصاديــة لتنــوع 
األنظمــة البيئيــ�ة، ويســاهم هــذا الكتــاب يف حتديــث املعلومــات اخلاصــة بالتنــوع النبــ�ايت 
لنب�اتــات مختــارة مــن فلســطني، وتعتــرب املجموعــة األوىل لسلســلة يطمــح املنتــ�دى العلــيم 
ــاهمة  ــق كمس ــف والتدقي ــن التصني ــة م ــس علمي ــى أس ــا عل ــة يف إصداره ــة الطبيع حلماي

وطنيــ�ة لتوثيــق التنــوع احليــوي. 

أهمية التنوع احليوي
  أخــذ دراســة علــم التنــوع احليــوي دورا بــارزا علــى مســتوى العالــم يف ألنصــف الثــاين مــن 
القــرن العشــرين، وأصبــح اإلنســان يــدرك أهميــة التعــرف علــى الكائنــ�ات احليــة املعروفــة 
أو املجهولــة الستكشــاف فوائدهــا لإلنســان وحياتــه، ويمكــن توضيــح أهميــة التنــوع 

ــوي كاآليت: احلي
ــن  ــر م ــ�اج لكث ــتهالك واإلنت ــدر لالس ــة مص ــ�ات احلي ــرب الكائن ــر: تعت ــتخدام املباش 1( االس
الســلع التجاريــة خاصــة يف حقــول الغــذاء )حلــوم احليوانــات، ألبــان، خضــار وفواكــه 
وحبــوب النب�اتــات( حيــث يعتــرب التنــوع احليــوي مفتــاح األمــن الغــذايئ علــى مســتوى 
العالــم ويشــكل التنــوع احليــوي أحــد مكونــات السلســلة الغذائيــ�ة يف الطبيعــة، أو 
الــدواء بإنتــ�اج عقاقــر طبيــ�ة مــن أصــل يح مثــل النب�اتــات الطبي�ة،  واســتخدام اخلشــب 
مواقــع  أحــد  الغابــات  وتعتــرب   . )التدفئــة(  للطاقــة  كمصــدر  ســواء  األشــجار  مــن 
ــاث. أو  ــع األث ــب لتصني ــتخراج اخلش ــة باس ــة اقتصادي ــا أهمي ــي له ــوي ال ــوع احلي التن
مصنوعــات املالبــس مــن القطــن واحلريــر وحــى املطــاط الطبيعــي، كذلــك املنتجــات 

ــاث. ــة األث ــتخدم يف صناع ــا يس ــش وجميعه ــعر والري ــوف  والش ــل الص ــ�ة مث احليواني
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ــوع  ــل التن ــرب مجم ــام، ويعت ــع األي ــد م ــذة يف الزتاي ــة آخ ــة اقتصادي ــن أهمي ــرب ع ــذه تع       وه
احليــوي ذو فائــدة، مثــل اســتخدام الطبيعــة ومــا احتوتــه مــن تنــوع حيــوي جميــل 
مصــدرا للراحــة والهــدوء أو بعبــارة أخــرى تطــور مفهــوم الســياحة البيئيــ�ة، لذلــك 
أقيمــت حدائــق احليوانــات والنب�اتــات واملتاحــف واملحميــات الطبيعيــة لتحتــوي علــى 

ــة.  ــرتخاء والراح ــة واالس ــدر للمتع ــة كمص ــ�ات احلي ــن الكائن ــوع م تن
2( االســتخدام غــر املباشــر: تعتــرب الكائنــ�ات احليــة مثــل النب�اتــات مصــدرا حلمايــة الرتبــة 
ــة  ــس وحماي ــا للطق ــة اىل تلطيفه ــر، باإلضاف ــن التصح ــد م ــايل احل ــراف وبالت ــن االجن م
اإلنســان واحليوانــات مــن التقلبــات اجلويــة القاســية، لذلــك تعتــرب األشــجار والغابــات 
مســكنا لكثــر مــن احليوانــات الربيــة. ودور التنــوع احليــوي يف احلــد مــن انتشــار اآلفــات 
الزراعيــة الضــارة عــن طريــق وجــود أعــداء طبيعيــة لهــا، كذلــك أهميــة عمليــة التلقيــح 
ــبة  ــادة نس ــن زي ــك م ــؤدي ذل ــا ي ــات وم ــار النب�ات ــال الزه ــرات مث ــا احلش ــوم به ــي تق ال
انتــ�اج البــذور وهــذا مهــم اقتصاديــا ومهــم للنبــ�ات نفســه مــن حيــث اكتمــال دورة حيــاة 

النبــ�ات.
املخاطر الي تواجه التنوع احليوي وأهمية وضع حلول

ــايل  ــة، وبالت ــات املزرع ــل حيوان ــن قب ــي م ــت الرع ــة وتوقي ــل يف كمي ــر: يتمث ــي اجلائ 1( الرع
ضبــط وتنظيــم عمليــة الرعــي، بتجنــب أول موســم االنبــ�ات وختفيــف الرعــي أثنــ�اء 

ــادم. ــم الق ــذور للموس ــ�اج  ب ــة النت ــات الرعوي ــى للنب�ات ــار ليتس ــم االزه موس
ــدر  ــجار كمص ــع االش ــة وقط ــات الربي ــاد النب�ات ــة حص ــر: خاص ــع اجلائ ــاد والقط 2( احلص
ــت  ــك حت ــب ذل ــب ترتي ــث يتطل ــر، حبي ــكل جائ ــ�ة بش ــات الطبي ــاد النب�ات ــود أو حص للوق

ــذور.  ــون الب ــت تك ــع وق ــف والقط ــب القط ــة وجتن ــات مختص ــراف جه اش
3( إدخــال أنــواع جديــدة اىل مناطــق لــم تكــن موجــودة فيهــا ممــا حيــدث خلــال يف النظــام 

ــك. ــني يف ذل ــارة املختص ــب استش ــك جي ــيئ، لذل البي
4( التغــر املنــايخ وأثــره الســليب علــى التنــوع احليــوي يف فلســطني مــن حيــث تراكــم 
امللوثــات وتغــر املنــاخ مــن موجــات حــر وعواصــف وجفــاف )قلــة األمطــار(، ممــا يــؤدي 

ــة.  ــع الطبيعي ــة يف املواق ــات احليوي ــة التجمع ــع يف كثاف اىل تراج
5( التلــوث: يعتــرب التلــوث بأشــكاله وأنماطــه املختلفــة مــن أخطــر النشــاطات البشــرية 
علــي مكونــات الطبيعــة وخاصــة التنــوع احليــوي مثــل تلــوث الهــواء والرتبــة وامليــاه )مثل 
الســيول املفتوحــة للميــاه العادمــة( وســوء اســتخدام املبيــ�دات الكيماويــة، وعالقــة كل 
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ذلــك مباشــرة مــع حيــاة الكائنــ�ات احليــة، لذلــك مــن األهميــة بمــكان تشــخيص مصــادر 
التلــوث والعمــل علــى احلــد مــن تأثرهــا علــى الطبيعــة. 

اجلائــرة  وممارســاته  الفلســطيني�ة  األرض  علــى  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســيطرة   )6
ــوي  ــوع احلي ــر التن ــن عناص ــر م ــاء كث ــة واختف ــر الطبيع ــتوطنات بت�دم ــة باملس واملتمثل
النب�اتيــ�ة واحليوانيــ�ة نتيجــة للتجريــف والهــدم والتوســع العمــراين علــى حســاب املناطــق 
اخلضــراء، ومثــال ذلــك االســتي�الء علــى غابــة جبــل أبوغنيــم والــي كانــت معلمــا طبيعيــا 
مكســوة باألشــجار احلرجيــة، حيــث اختفــت الغابــة وحلــت محلهــا كتــل مــن البن�ايــات 
الســكني�ة االســتيطاني�ة. لذلــك تعتــرب القريــة الفلســطيني�ة أكــر تن�اغمــا وانســجاما مــع 
ــدار  ــك اجل ــائكة. كذل ــالك الش ــة باألس ــرائيلية املحاط ــتوطنة اإلس ــن املس ــة م الطبيع
الفاصــل والنشــاط العســكري واســتخدام األرايض الفلســطيني�ة كمــكان للتخلــص 
مــن النفايــات اخلطــرة وجتريــف األرايض تؤثــر جميعهــا يف حتطيــم البنيــ�ة التحتيــ�ة 

ــوي. ــوع احلي ــة للتن والطبيعي
7( التوســع العمــراين: يعتــرب التوســع احلضــري ومــا يشــمل ذلــك مــن إقامــة مشــاريع 
ومبــاين وطــرق يف املــدن والقــرى خطــرا يقلــل مــن املســاحات اخلضــراء الطبيعيــة ويهــدد 
التنــوع احليــوي باالحنصــار، لذلــك جيــب وضــع خطــط التوســع احلضــري بمشــاركة 

ــكان. ــدر امل ــة ق ــى الطبيع ــرر عل ــل الض ــني لتقلي ــاء ومهندس ــرباء وعلم خ
الســكاني�ة  املناطــق  أطــراف  يف  الصناعيــة  املناطــق  تكــر  العشــوائي�ة:  الصناعــات   )8
ــا  ــث منه ــي تنبع ــات ال ــة امللوث ــة وكمي ــ�ة بنوعي ــى البيئ ــلبي�ة عل ــا الس ــم تأثراته وتتفاق
مثــل غبــار صناعــة احلجــر. لذلــك مــن الضــروري وضــع خطــة إســرتاتيجية للقطــاع 
الصناعــي مــع األخــذ بعــني االعتبــ�ار األثــر البيــيئ بتقليــل الضــرر، وجمــع امللوثــات 

والنفايــات الصناعيــة والعمــل علــى تدويرهــا حلمايــة التنــوع احليــوي. 
واألســمدة  املبيــ�دات  اســتخدام  مثــل  للبيئــ�ة  صديقــة  الغــر  الزراعيــة  املمارســات   )9
ــل  ــواين بتقلي ــ�ايت واحلي ــقيه النب ــوي بش ــوع احلي ــى التن ــلبا عل ــر س ــث تؤث ــة، حي الكيماوي
كثافــة التجمعــات احليويــة، لذلــك جيــب ادخــال ممارســات صديقــة للبيئــ�ة مثــل 

اســتخدام املبيــ�دات الطبيعيــة يف الزراعــة. 

اسرتاتيجية املحافظة على التنوع احليوي
1( املحميــات الطبيعيــة: احلفــظ يف املــكان الطبيعــي )In- Situ Conservation ( وذلــك 
باملحافظــة علــى النظــام الطبيعــي دون تدخــل االنســان وانمــا توفــر احلمايــة باملراقبــة 
ومنــع املخاطــر للتأثــر ســلبي�ا علــى عناصــر التنــوع احليــوي. وتعتــرب اســرتاتيجية اعــادة 
زراعــة الغابــات يف املناطــق الطبيعيــة مــن فلســطني ذات أهميــة قصــوى العــادة 
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ختضــر املناطــق اجلــرداء، وبالتــايل فــان انتــ�اج أشــتال مــن اشــجار الغابــات مثــل البلــوط 
واخلــروب والبطــم والرتــم والزعروروامللــول والقيقــب  يعتــرب مهمــة ملحــة للمحافظــة 

علــى االصــول الربيــة الشــجار الغابــات. 

ــة  ــول البلدي ــى االص ــة عل ــة )On Farm Conservation (: املحافظ ــظ يف املزرع 2( احلف
مــن املحاصيــل الزراعيــة أو حيوانــات املزرعــة، حيــث يكــون للمــزارع دور رئيــي يف 
ــات. ــ�ة احليوان ــة وتربي ــن الفالح ــة م ــنني طويل ــرب س ــة ع ــربة املرتاكم ــة اخل ــظ نتيج احلف

3( حدائــق النبــ�ات )Botanic Gardens  (: تتمــز احلديقــة النب�اتيــ�ة بالنظــام الهنــديس 
وباســتخدام االرض بشــكل مكثــف ومنظــم )  Landscaping( حبيــث يتــم توزيــع 
البيئيــ�ة  والســياحة  والتكثــر  واحلمايــة  للمتابعــة  فرعيــة  حدائــق  علــى  النب�اتــات 

والبحــث العلــيم والســياحة البيئيــ�ة.
بــذور حيويــة  يتــم جمــع   :)Seed Bank Ex-situ Conservation( البــذور بنــك   )4
ناضجــة دخلــت مرحلــة الســكون حلفظهــا يف مــكان خــاص بعيــدا عــن عوامــل التــاكل 

ــظ.  ــة احلف ــب طريق ــدة سنواحتس ــل اىل ع ــة تص ــ�ة طويل ــرتات زمني لف
ــوم  ــدم يف العل ــة للتق ــ�ات )Gene Bank Ex-situ Conservation(: نتيج ــك اجلين 5( بن
ــن  ــزء م ــذور أو ج ــا الب ــ�ة منه ــول نب�اتي ــظ اص ــكان حف ــح باالم ــد أصب ــا فق والتكنولوجي
المــادة الوراثيــ�ة بغــرض التحســني لفــرتات زمنيــ�ة اطــول مــن بنــك البــذور وقــد تصــل 
فــرتة التخزيــن اىل عشــرات الســنوات حتــت درجــات حــرارة مئويــة تصــل اىل اقــل مــن 

ــة. ــة مئوي 20- درج
6( االدارة البيئيــ�ة وتشــريعات حمايــة الطبيعــة: تعتــرب االدارة البيئيــ�ة املتكاملــة حتــت 
ــا املــوارد الطبيعيــة، ويمكــن أســتخدام  أشــراف مختصــني ضــرورة ملحــة لتفهــم مزاي
ــادة  ــة وزي ــ�ات احلي ــة الكائن ــجيع حماي ــماوية لتش ــات الس ــواردة يف الديان ــم ال التعالي
الوعــي لــدى النــاس بأهميــة التنــوع احليــوي. وتــربز أهميــة ســن قوانــني حلمايــة التنــوع 
احليــوي مــن املخاطــر الــي تواجههــا، وأن تأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا متابعــة وتطبيــق 
هــذه القوانــني للمحافظــة علــى التنــوع احليــوي بشــكل مســتدام لالجيــال القادمــة.  
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التنــوع  وتوثيــق  ملراقبــة  العلــيم  والبحــث  امليدانيــ�ة  اجلــوالت  أهميــة 
حليــوي ا

  تقــوم اجلامعــات الفلســطيني�ة الثــالث )القــدس والنجــاح واألمريكيــة( برتتيــب جــوالت 
ورحــالت ميدانيــ�ة منتظمــة خــالل الفصــول املتعاقبــة وخاصــة يف فصــل الربيــع ومــن 
خــالل مشــاريع بيئيــ�ة وعلميــة لالطــالع ومراقبــة عناصــر التنــوع احليــوي بشــقيه النبــ�ايت 
واحليــواين، ويقــوم اخلــرباء والعلمــاء والباحثــون بإشــراك طلبــة اجلامعــات يف الدراســات 
امليدانيــ�ة جلمــع املعلومــات وجمــع العينــ�ات النب�اتيــ�ة للتحليــل البيولــويج والكيميــايئ 
طبقــا لنــوع النبــ�ات كطــيب أو يتــم إدخالــه بعــد التجفيــف اىل املعشــبة النب�اتيــ�ة ليتــم 
ــوع  ــة التن ــيم لدراس ــث العل ــة البح ــربز أهمي ــظ، وت ــ�ة للحف ــاده عين ــه واعتم ــد تصنيف تأكي
احليــوي بشــمولية علميــة تتوافــق مــع أهميــة التنــوع احليــوي باعتبــ�اره مــن أهــم املصــادر 
الطبيعيــة، فالبحــث العلــيم يقــوم بــدور ريــادي يف اجــراء األحبــاث العلميــة باســتخدام 
كل الوســائل البحثيــ�ة املمكنــة بــدءا مــن البســيط اىل املتقــدم تكنولوجيــا. ومــن املشــاريع 
املنفــذة مــن قبــل اجلامعــات الثــالث: النب�اتــات الطبيــ�ة والتنــوع احليــوي الزراعــي والدفــاع 
عــن التنــوع احليــوي يف املحميــات الطبيعيــة والتنــوع احليــوي يف حقــول الزيتــون. ويقــوم 
املنتــ�دى العلــيم حلمايــة الطبيعــة الفلســطيني�ة بالتعــاون مــع أكاديميــة فلســطني للعلــوم 
ــذا  ــيء ه ــك ي ــق، لذل ــيم موث ــكل عل ــات بش ــر املعلوم ــم لنش ــاط منتظ ــا بنش والتكنولوجي
ــراء  ــدر ث ــي مص ــي ه ــطيني�ة وال ــورا الفلس ــق الفل ــة وتوثي ــلة دراس ــة يف سلس ــر كبداي النش

ــة. ــاء والصيدل ــ�ات والكيمي ــوم النب ــول عل ــة يف حق ــم واملعرف للعل

عائالت نب�اتي�ة من الفلورا الفلسطيني�ة
ــة يف  ــطني وخاص ــة فلس ــارا يف طبيع ــا وانتش ــة تنوع ــر مجموع ــة كأك ــة املركب ــأيت العائل   ت
احليــاة الربيــة، ثــم تــأيت عائــالت أخــرى مثــل الفراشــية )البقوليــة( والعشــبي�ة )النجيليــة( 
واخليميــة والشــفوية والصليبيــ�ة واخلشخاشــية والزنبقيــة والورديــة، وجميعهــا ذات 
ــا  ــة مم ــ�ة أو رعوي ــة غذائي ــا أهمي ــ�ة أو له ــات طبي ــرب نب�ات ــة أو تعت ــة واقتصادي ــة زراعي أهمي

ــطني. ــوي يف فلس ــوع احلي ــة التن ــن أهمي ــد م يزي
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أزهار وأشجار من الطبيعة الفلسطيني�ة
  يشــمل هــذا الكتــاب مجموعــة مختــارة مــن التنــوع احليــوي لنب�اتــات زهريــة مــن األنظمــة 
البيئيــ�ة املختلفــة، لتمثــل الفلــورا الفســطيني�ة، حيــث قــام الباحثــون جبهــد علــيم لتوثيــق 
هــذه النب�اتــات بالصــورة واملعلومــة ووصــف املوقــع الطبيعــي. وتتبــع الكتــاب ســيلقي 
النب�اتيــ�ة لتوفــر  العــريب والعلــيم والعائلــة  نبــ�ات مــن حيــث االســم  الضــوء علــى كل 

ــا. ــوق به ــة موث ــة علمي ــ�ة ذات أهمي ــات نب�اتي معلوم

ميث�اق التنوع احليوي العاليم
  يعتــرب إقــرار ميثــ�اق التنــوع احليــوي العالــيم حتــول تاريــي وألول مــرة يتــم الــزتام عالــيم 
مــن كافــة الــدوال األعضــاء يف األمــم املتحــدة منــذ انعقــاد مؤتمــر قمــة أألرض يف ريــو 
بالربازيــل يف أوائــل التســعين�ات مــن القــرن العشــرين وذلــك للعمــل علــى املحافظــة علــى 
ــه  ــ�ه وتطبيق ــ�اق لتبني ــى امليث ــاء عل ــدول األعض ــم ال ــت معظ ــث وقع ــوي، حبي ــوع احلي التن
علــى مســتوى وطــين، ويعتــرب دســتور موثــق وحيتــوي امليثــ�اق علــى 42 مــادة تغطــي كافــة 

ــواد: ــم امل ــذه أه ــوي، وه ــوع احلي ــة التن ــة وحماي ــة ومراقب ــم دراس ــي ته ــع ال املواضي

مادة رقم 6: أالهداف العامة حلفظ التنوع احليوي بطريقة مستدامة
In situ Conservation – مثــل املحميــات  املــكان –  نفــس  مــادة رقــم 8: احلفــظ يف 

الطبيعيــة. واملنزتهــات  الطبيعيــة 
مــادة رقــم 9: احلفــظ خــارج املــكان – Ex-situ Conservation – مثــل بنــك البــذور، بنــك 

البيــوض واحليوانــات املنويــة، بنــك اجلينــ�ات.
مادة رقم 10: االستخدام املستدام لعناصر التنوع احليوي

مادة رقم 12: دور البحث العليم والتدريب لدراسة وحفظ التنوع احليوي
مادة رقم 13: تربي�ة الناس العامة وزيادة وعيهم حلماية التنوع احليوي

 مادة رقم 15: استخدام املصادر الوراثي�ة للتنوع احليوي
مادة رقم 19: دور التقانة احليوية واالستفادة من التكنولوجيا دون مخاطر

مــادة رقــم 20 21+: املصــادر والدعــم المــايل واليــة الصــرف لتمويــل مشــاريع التنــوع 
احليــوي

مــادة رقــم 27 : حــل الزناعــات الناشــئة حــول ملكيــة, اســتخدام أو تطبيــق تكنولوجيــا 
ــوي ــوع احلي ــول التن ح
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  شـجرة الجميز

االسم االجنلزي والعليم:
Ficus sycomorus L.- scyomore fig, mulberyry fig 

Moraceae- العائلة النب�اتي�ة: التوتي�ة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: تنمو يف املناطق احلارة مثل األغوار وأريحا

ــى  ــة عل ــب وموزع ــيطة الرتكي ــة بس ــرة بأوراقدائري ــة اخلض ــجرة دائم ــ�ايت: ش ــف النب الوص
األغصــان بكثافــة لتعطــي ظــال مرحيــا للراحــة، لهــا جــذور متشــابكة، وســاق خشــيب قــوي 

ــرة. ــجرة معم فالش
وهــذه  فلســطني  يف  املعمــرة  األشــجار  أقــدم  مــن  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 
الشــجرة موجــودة يف حديقــة عامــة يف أريحــا كأقــدم مدينــ�ة يف العالــم فهــي ذات قيمــة 

تاريخيــة وطبيعيــة وســياحية واقتصاديــة حيــث تــؤكل ثمارهــا لذيــذة الطعــم.
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لبيــد / لبـــاد

Cistus creticus L.-:ااالسم االجنلزي والعليم
Cistaceae - العائلة: السستي�ة

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف املناطــق اجلبليــة والغابــات يف مناطــق جنني 
ونابلــس ورام هللا والقــدس وبــني حلــم واخلليل.

نبــ�ات شــجري متفــرع بأغصــان وأوراق بيضاويــة دائمــة اخلضــرة،  النبــ�ايت:  الوصــف 
ذو أزهــار زاهيــة اللــون او بيضــاء متعــددة وكثيفــة التوزيــع، تتفتــح األزهــار يف موســم 
الربيــع وحــى أوائــل الصيــف )آذار – حزيــران(، والبتــ�الت مجعــدة، والســبالت خضــراء، 

الثماربيضاويــة ذات ملمــس حريــري.
واحلدائــق  الغابــات  يف  وزينــ�ة  بــري  جبلــي  نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

واملنزتهــات 
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البطــم الفلسـطيني

Pistacia paleastina :االســم االجنلزي والعليم
Anacardiaceae العائلــة النب�اتيــ�ة: القلبي�ة / البطمية

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: نب�ات شائع جبلي يف الغابات الطبيعية يف فلسطني 
ــط  ــض املتوس ــر األبي ــ�ة البح ــن بيئ ــطني م ــات فلس ــر يف غاب ــو وتك ــجرة تنم ــ�ايت: ش ــف النب الوص
ــار ذكريــة  ــجرة ذو أزه ــود ش ــس بوج ــس(، النبــ�ات أحــادي اجلن )جبــال القــدس واخلليــل ونابل
وأخــرى أنثويــة، أزهــار عنقوديــة صغــرة احلجــم )تتفتــح يف أشــهر آذار ونيســان(، األوراق مركبــة 

ــون. ــراء الل ــار حم ــة يف التوزيع،الثم ــات متقابل ــى وريق ــوي عل ــ�ة وحتت مدبب
االســتعمال والفوائــد االقتصادية:تســتخدم البــذور الناضجــة كبهــارات للمــواد الغذائيــ�ة خاصــة 
يف خلطــة الزعــرت املطحــون(  )الدقــة(، ويعتــرب النبــ�ات األصــل لتطعيــم شــجر الفســتق احللــيب 

ذو القيمــة االقتصاديــة العاليــة.
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 سوسنة فلسطين

االقحـوان الفلســطيني

Iris paleastina :االسم االجنليزيوالعليم
  Iridiaceae:العائلة النب�اتي�ة

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف الســهول 
خاصــة  املتوســط  البحــر  بيئــ�ة  مــن  واجلبــال 
الفســطيين. الســاحل  بإجتــاه  الغربيــ�ة  الســفوح 

ــر يف  ــذاب يزه ــيم ج ــ�ات موس ــ�ايت: نب ــف النب الوص
شــهري آذار ونيســان ومبكــرا أحيانــا يف شــهر كانــون 
ثــاين وشــباط حســب تغــرات الطقــس واملوســم 
املطــري، األزهــار بيضــاء مــع خــط أصفــر يف وســط 
احلجــم،  صغــرة  بالبصيــالت  يتمــز  البتــ�الت، 
الطبيعيــة اجلبليــة، ويعيــش  املناطــق  وينمــو يف 
ضمــن مجتمعــات نب�اتيــ�ة مــن األعشــاب الربيــة 

خاصــة مــن عائــالت البقوليــة واملركبــة.
االســتعمال والفوائــد: نبــــــات زينـــــــة يف احلقــول 

ــة الطبيعي

االسم االجنلزي والعليم:
Palestine chamomile - Anthemis palaestina

العائلة النب�اتي�ة:املركبة
Compositae or Asteraceae 

ينمــو  اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
ــل،  ــن اجللي ــة م ــة واجلبلي ــق الربي ــ�ات يف املناط النب
واخلليل،ونابلــس وســهول جنــني اىل وادي األردن 
ــائع  ــ�ات ش ــه نب ــر اىل أن ــا يش ــب، مم ــراء النق وصح
ــطني. ــة يف فلس ــ�ات الطبيعي ــر البيئ ــع كث ــم م يت�أقل

ــار  ــيم ذو أزه ــويل / موس ــ�ات ح ــ�ايت: نب ــف النب الوص
ــد  ــز العناقي ــون يف مرك ــر الل ــ�الت وأصف ــاء البت بيض

بشــكل  متفرقــة  األوراق  تفرعــات،  وذو  الرتبــة  مــن  قريبــ�ة  ســفلية  ســيقانه  الزهريــة، 
فصــوص رفيعــة  

ــة  ــق الطبيعي ــذاب يف املناط ــوان ج ــي األل ــ�ات زاه ــة: النب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس
ــ�ة. ــتخدامات طبي ــه اس ــة ول ــه عطري ــواع من ــ�ة، وأن ــارات البيئي ــ�اء املس أثن
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االسم املحلي والعريب: خشخاش
Papaver umbonatum - Poppy :االسم االجنلزي والعليم

Papaveraceae - العائلة: اخلشخاشية
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: شــائع التوزيــع حيــث ينمــو يف مناطــق جبليــة 
وســهلية مــن بيئــ�ة البحــر املتوســط ويمتــد حــى الســفوح الشــرقية شــبه اجلافــة باجتــاه 

األغــوار.
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب موســيم ينمــو يف موســم الربيع ومــوزع يف احلقــول واملناطق 
اجلبليــة، ينمــو أحيانــا يف مجموعــات زهريــة حمــراء اللــون تغطــي احلقــول الربيــة، ســيقان 
ــي  ــر الزاه ــون األحم ــة الل ــ�الت جميل ــة، البت ــة الناعم ــعرات الوبري ــوة بالش ــ�ات مكس النب

بــدون ســبالت، األوراق مفصصــة عميقــة ذات حــواف حــادة

ــتخدم  ــي تس ــة ال ــواد القلوي ــين بامل ــو غ ــيب وه ــ�ات ط ــد االقتصادية:نب ــتعمال والفوائ االس
يف صناعــة األدويــة، مــع أن بعضهــا يوصــف بأنهــا مــواد مخــدرة ضــارة ولكــن اســتخدامها 

برتاكــز مخففــة جيعلهــا مخففةومســكنة  لأللــم.

خشــخـاش
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Arum palestinum :االسم االجنلزي والعليم
Araceae- العائلة النب�اتي�ة: اللوفية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف مناطــق 
والقــدس  اخلليــل  جبــال  مــن  وصخريــة  حقليــة 

ونابلــس
ــراء  ــيم ذو أوراق خض ــ�ات موس ــ�ايت: نب ــف النب الوص
ــة  ــة  والمع ــروق واضح ــة ذات ع ــطة وعريض منبس

ــذري. ــود ب ــون عنق ــمعية يتك ــة ش ــود طبق لوج
يتمــز  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 
ــة  ــات قلوي ــى مركب ــه عل ــيب الحتوائ ــه ط ــ�ات بأن النب
الشــعيب  الطــب  وصفــات  يف  ويســتخدم  فعالــة 

الفلســطيين كقابــض لعضــالت الرحــم حيــث حيضــر مــن أوراقــه شــوربة خضار ليســاعد 
الــوالدة. بعــد  الطبيعــي  وضعــه  اىل  األم  رحــم  عــودة  علــى 

 اللوف الفلسطيني
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االســـم االجنلزي والعلـــيم:
Sedum rubens L.- Red stonecropٍ

Crassulaceae   العائلة النب�اتي�ة: املخلدات
املوطـــن الطبيعي والتوزيع اجلغــــرايف: ينمــــــو 
بني الصــــخور على تربــــة ضــــحلة يف املناطـــق 

اجلبليةوالسفوح الغربي�ة.
ــون  ــر الل ــين محم ــزيم ب ــ�ات ق ــ�ايت: نب ــف النب الوص
بكامــل نمــوه اخلضــري وأزهــاره بيضــاء اىل زهريــة 
اللون،صغــرة احلجم،وهــو موســيم يبــ�دأ بالنمــو 
مــع ســقوط املطــر يف املوســم الشــتوي، ويزهــر يف 

شــهر آذار. 
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات بــري 

يــؤكل الحتوائــه علــى مــادة عصاريــة ذات طعــم حامــض

عــرف الديك

االسم االجنلزي والعليم:
Gundelia tournefortii - Gundelia 

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: نبــ�ات شــائع 
يف  يكــر   احلصــا،  وبــني  البــور  االرايض  يف  ينمــو 
ــض  ــن بع ــ�ات م ــى النب ــد اختف ــة وق ــق اجلبلي املناط

املواقــع الطبيعيــة نتيجــة القطــف اجلائــر
رأس  يف  األوراق  شــوكي  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
احلجــم  بكــرب  األوراق  وتتمــز  وحوافهــا،  الورقــة 
النبــ�ات  عمــر  عندتقــدم  خشــيب  وســطي  وعــرق 
يف  ينمــو  والــذي  شــوكية،  حــواف  ولهــا  املوســيم 

فصــل الربيــع مــن أصــول جذريــة مــع نمــو مــن البــذور بعــد خروجهــا مــن طــور الســكون، 
ــى  ــة أو عل ــن الرتب ــ�ا م ــ�ات قريب ــط النب ــري يف وس ــايج الدائ ــري الت ــود الزه ــر العنق ويظه

أغصــان مرتفعــة نســبي�ا ولونهــا بــين مصفــر محاطــة بأشــواك.
االســتعمال والفوائــد االقتصادية:جيمــع النبــ�ات يف بدايــة النمــو الطــري الغــض لتــؤكل 
أجــزاء مــن الســاق األبيــض، وإذا تــرك لينمــو وتنضــج أزهــاره فيجمــع وحتضــر منــه وجبــة 
غذائيــ�ة لذيــذة، والعكــوب مــن أشــهر املحاصيــل الربيــة لــألكل، وأصبــح يــزرع كمحصــول 

خضــري ذو جــدوى اقتصاديــة لفوائــده الغذائيــ�ة.

العكـوب أو الكعـوب
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Crocus hyemalis :االسم العليم
 Iridaceae- العائلة النب�اتي�ة: السوسني�ة

ــهول  ــرايف: يف الس ــع اجلغ ــي والتوزي ــن الطبيع املوط
البحــر  بيئــ�ة  مــن  الغربيــ�ة  والســفوح  واجلبــال 
املتوســط، شــمال غــرب اخلليــل )خــاراس( ونابلس 

وجنــني.
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات بصلــي زهــري عشــيب شــائع 
ينمــو يف األرايض الطبيعيــة ذات الرتبــة احلمــراء، 
ويزهــر مبكــرا يف كانــون أول وثــاين ويكــر يف جتمعــات 
زهريــة جذابــة بت�التــه بيضــاء موشــحة باألصفــر 
يف وســط األزهــار، وأوراق النبــ�ات طويلــة وحنيفــة 

ــة. ــط الورق ــض يف وس ــط أب خب
االســتعمال والفائــدة االقتصاديــة: نبــ�ات زهــري للحدائــق واملناطــق الطبيعيــة لقيمتــه 

اجلماليــة أثنــ�اء مســارات الســياحة البيئيــ�ة

 زعفــران الشــتاء

االسم االجنلزي والعليم:
Convolvulus stachydifolius 

العائلة النب�اتي�ة: العليقية 
Convulvulaceae 

اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
يف  ويكــر  والبــور  املزروعــة  احلقــول 

فلســطني يف  البيئيــ�ة  االنظمــة  مــن  الســهول 
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات زهــري أريض مــداد علــى ســطح الرتبــة ومتفــرع األغصــان، أزهــاره 
جذابــة األلــوان وبت�التهــا متســعة حجمــا ومتحــدة ومنبســطة يف التوزيــع، بينمــا الســبالت 

خضــراء صغــرة احلجــم.
ــة  ــول الربي ــال للحق ــرا جمي ــي منظ ــري يعط ــ�ات زه ــة: نب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس

ــوي ــو رع وه

مــدادة 
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االسم االجنلزي والعليم:
Sinapis alba - white mustard 

Cruciferae - العائلة النب�اتي�ة: الصليبي�ة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

ــرة  ــا لك ــيطر أحيان ــوب وتس ــة باحلب ــة خاص ــول واألرايض املزروع ــ�ات يف احلق ــو النب   ينم
بذورهــا وســرعة نموهــا، وتتواجــد بشــكل شــائع يف مناطــق جبلية وســهلية وأودية وســفوح 

مناطــق الضفــة الغربيــ�ة والقــدس. 
ــح  ــف وتصب ــو وجت ــي تقص ــان وال ــرع األغص ــويل متف ــيب ح ــ�ات عش ــ�ايت: نب ــف النب الوص
صلبــة مــع نهايــة فصــل الربيــع، أوراقــه بســيطة وذات حــواف متعرجــة بفصــوص غائــرة 
تقــرتب مــن العــرق الوســطي، والســيقان واألوراق تتمــز بوجــود الشــعرات الناعمــة، 
واالزهــار  عنقوديــة صفــراء تتفتــح يف أشــهر آذار وحــى أيــار، وتنضــج البــذور يف جيــوب / 

ــرأس. ــوكيه ال ــ�ة ش ــني ومدبب ــوي بذرت ــيطة حتت ــرون بس ق
الدرجــة األوىل، وتــؤكل  االســتعمال والفوائــد االقتصادية:نبــ�ات اخلــردل رعــوي مــن 
ســيقانهالغضةالطريةذات طعــم حــراق املــذاق الحتوائهــا علــى مــواد كربيتيــ�ة وهــو نبــ�ات 

ــا ــة بيولوجي ــات فعال ــى مركب ــه عل ــرطاني�ة الحتوائ ــا الس ــو اخلالي ــاد لنم ــيب مض ط

الخــردل  األبيـض أو الشـلوة
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االسم االجنلزي والعليم:
Opuntia ficus - indica L.- Barbury 
  Cactaceae العائلة النب�اتي�ة: الصبارية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: تكــر أشــجار الصبــار علــى حــواف احلقــول واملناطق 
وجنــني  كاألغــوار  احلــارة  شــبه  املنطــاق  يف  مــزروع  بشــكل  وتنمــو  املهمشــة،  الزراعيــة 

ــطيني�ة. ــرى الفلس ــول الق ــر يف احلق ــطني، ويك ــال فلس ــ�ة جلب ــفوح الغربي والس
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري شــوكي النمــو اخلضــري والثمار،ســيقانه متحــورة كألــواح 
عصاريــة عريضــة بشــكل األوراق يف حــني األوراق متحــورة ألشــواك كثيفــة ناعمــة وابريــه، 
األزهــار ملونــة البتــ�الت تتفتــح يف شــهري أيــار وحزيــران وتعقــد لتكــون الثمــار وتــؤكل بعــد 

نضجهــا يف الصيــف. 
وغذائيــ�ة  اقتصاديــة  قيمــة  ذو  الصبــار  يعتــرب  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 
ــه  ــرة زراعت ــطني لك ــة يف فلس ــة تاريخي ــه قيم ــف، ول ــة الصي ــذ كفاكه ــو  اللذي ملذاقهاحلل
ــًا  ــح َمعلم ــث اصب ــكني�ة، حي ــات الس ــن التجمع ــ�ة م ــة القريب ــول الزراعي ــرى واحلق يف الق

الفلســطيني�ة. للقريــة 

الصبــــار
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Ephedra foeminea :االسم االجنلزي والعليم
 Ephedraceae  العائلة النب�اتي�ة: العلندية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو النبــ�ات يف املناطــق اجلبليــة واطــراف احلقول 
مــن بيئ�ة املتوســط 

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات بــري شــجري متــديل ذو أوراق صغــرة موزعــة علــى أغصــان 
متعــددة األصــول والفــروع وهــي اســطواني�ة الشــكل ورفيعــة، بينمــا الثمــار حمــراء اللــون 

ــم. ــرة احلج ــذور صغ ــطها ب ــة يف وس ــة غض ــة ودائري جذاب

االســتعمال والفوائــد االقتصادية:نبــ�ات معــروف تقليديــا يف الطــب العــريب والصيــين، 
ضــد أمــراض احلساســية واألزمــة الصدريــة والســعال والــربد واالنفلونــزا واحتقــان األنــف 
ــة  ــواد طبيعي ــى م ــ�ات عل ــواء الني ــة الحت ــ�ة راجع ــواص الطبي ــذه اخل ــداع، وه ــى والص واحل
فعالــة يف النبــ�ات وتشــمل ال alkaloids وال flavonoids  والفينــوالت ممــا يعطيهــا خواص 
الفعاليــة البيولوجيــة ضــد امليكروبــات وضــد األكســدة مما يكســبها فعالية ضد نمــو اخلاليا 

السرطاني�ة.

العلندة، القضاب
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االسم االجنلزي والعليم: 
  Cyclamen persicum Miller - Cyclamen

 Primulaceae -العائلة النب�اتي�ة: الربيعية
ــات  ــحار يف الغاب ــل األش ــت ظ ــ�ات حت ــم النب ــرايف: يت�أقل ــع اجلغ ــي والتوزي ــن الطبيع املوط
الطبيعيــة وبــني الصخــور واحلــى يف ســهول وهضــاب جنــني ونابلــس ورام هللا والقــدس 

ــط(. ــ�ة املتوس ــة لبيئ ــق املثالي ــة املناط ــل) خاص واخللي
ــو  ــر النم ــم، يظه ــرة  احلج ــة كبـــ ــة أرضيــــــ ــز بدرنـ ــيب يتم ــ�ات عش ــ�ايت: نب ــف النب الوص
ــق،  ــة العن ــردة طويل ــري، األوراق مف ــاق ظاه ــدون س ــرة بـــ ــوق األرض مباشــ ــري ف اخلض
ــة  ــجية طويل ــار بنفس ــاء، االزه ــع بيض ــا بق ــر وفيه ــوي أخض ــطحها العل ــكل وس ــ�ة الش قلبي
العنــق منحنيــ�ة لألســفل وجذابــة، وبت�التهــا زهريــة جميلــة التوزيــع ترجــع اىل اخللــف مــع 

ــح. ــد التفت ــع عن ــم الربي ــا يف موس ــاال وتألق ــرة جم ــد الزه ــق لزتي ــي أغم ــون بنفس ل
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: يوجــد اســتخدامات للنبــ�ات للزينــ�ة بتحويلــه مــن بــري 
ملــزروع حــى يف قواريــر ولــه قيمــة اقتصاديــة ، حيــث حيضــر وجبــة غذائيــ�ة مثــل ورق دوايل 

العنــب.

 قـرن الغـزال، زعمطـوط، صابون الراعـي
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االسم االجنلزي والعليم:
Gynandriris sisyrinchium – Spanish nut 

Iridaceae - العائلة النب�اتي�ة:السوسني�ة
يف  ينمــو  اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
ــر  ــة غ ــة لرتب ــهلية والصخري ــة والس ــق اجلبلي املناط

محروثــة، وتكــر يف مناطــق جبليــة وســهلية خاصــة يف 
القدس ومحيطها وبريتها، ونابلس واخلليل.

الوصف النب�ايت: نب�ات شبه عشيب موسيم ذو أبصال وله
 بتــ�الت بنفســجية  زرقــاء ذات وشــاح أبيــض يف وســط الزهــرة وســبالت بيضــاء، ويرتفــع 

قليــال عــن أألرض.
االستعمال والفوائد االقتصادية: نب�ات زين�ة بري، قابل للتكاثر بواسطة البصيالت.

سـوسـن أملـاني

االسم االجنلزي والعليم:
Orchis collina-orchid  

Orchidaceae - العائلة النب�اتي�ة: السحلبي�ة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف 
مناطــق جبليــة وســهلية والســفوح مــن بيئــ�ة 
ــر  البحــر املتوســط حيــث يعيــش يف األرايض غ

ــة. املحروث
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات موســيم جميــل اللــون 
بأزهـــاره العنقوديــة على محــور عمــودي متب�ادلة 
التوزيــع ولونهــا زهــري جــذاب برتكيبــ�ة وتوزيــع

ــفلى  ــة  الس ــط يف اجله ــكل منبس ــ�الت بش  البت
ــن الزهــرة. م

االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زينــ�ة يعيــش علــى نب�اتــات  أخــرى ممــا يعطــي 
جمــاال لتنســيق النب�اتــات يف احلـــدائق النب�اتيـــــــة.

سـحلب الروابـي
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االسم االجنلزي والعليم:
Ophrys transhyrcana- orchid 

العائلة النب�اتي�ة: السحلبي�ة 
Orchidaceae 

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: 
ــة  ــر املحروث ــرتب غ ــهوال وال ــاال وس ــول جب يف احلق

ــط ــر املزتس ــ�ة البح ــن بيئ م
ــار  ــري ذو أزه ــيم زه ــ�ات موس ــ�ايت: نب ــف النب الوص
يف  البتــ�الت  ومتفــرع  )كحلــي(  غامقــة  جميلــة 

اجلهــة الســفلى بشــكل العنكبــوت
بــري  نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 
قابــل للزراعــة يف احلدائــق كنبــ�ات زينــ�ة جــذاب 
الزهــرة  ســعر  الرتفــاع  اقتصاديــة  أهميــة  ولــه 

الواحــدة.  للنبتــ�ة 

اوركيد العنكبوت

االسم االجنلزي والعليم:
Ophrys umbilicata- orchid (syn. carmeli) 

Orchidaceae - العائلة النب�اتي�ة: السحلبي�ة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو كثــرا يف 

جبــال الكرمــل واجلبــال والســفوح الغربيــ�ة

الرباعــم  مخضــر  زهــري  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
ــين  ــل للب ــون المائ ــة لل ــة مائل ــاره جميل ــة وأزه الزهري
ــاق  ــو لس ــودي النم ــض، عم ــون األبي ــة بالل ومخطط
أخضــر يرتفــع قليــال عــن األرض ومــوزع عليهــا أوراق 

ــبي�ا. ــ�ة نس ــة مدبب طولي
زينــ�ة  نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

األزهــار ســعر  الراتفــاع  اقتصاديــة  جــدوى  وذو  واملنــازل  للحدائــق 

اوركيــد الكرمـل
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 Orchis sancta- orchid االسم االجنلزي والعليم: 
Orchidaceae - العائلة النب�اتي�ة: السحلبي�ة

ــة  ــق جبلي ــد يف مناط ــن االوركي ــوع م ــذا الن ــو ه ــرايف: ينم ــع اجلغ ــي والتوزي ــن الطبيع املوط
ــطني ــال فلس ــن جب ــ�ة م ــفوح الغربي ــة يف الس ــط وخاص ــر املتوس ــ�ة البح ــن بيئ م

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات موســيم زهــري ذو عناقيــد زهريــة وبتــ�الت مدببــ�ة النهايــات 
وزهريــة اللــون بشــكل فــاحت وجــذاب واألزهــار لهــا زوائــد بيضــاء تزيــد األزهــار جمــاال.

االستعمال والفوائد االقتصادية:
 النب�ات ذو فوائد اقتصادية كأزهار زين�ة يف احلدائق واملنازل

 االوركيد املقدس
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Salvia dominica :االسم االجنلزي والعليم
 Labiatae – العائلة النب�اتي�ة: الشفوية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يكــر يف الســفوح الشــرقية جلبــال فلســطني 
ــه  ــرب موطن ــط، ويعت ــر املتوس ــ�ة البح ــاف وبيئ ــني اجل ــة ب ــق انتقالي ــو يف مناط ــث ينم حي

ــبي�ًا. ــارة نس ــ�ة ح ــة، ويف بيئ ــة خفيف ــع ترب ــة م ــة الطري ــي الصخري الطبيع
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري عطــري خيتفــي النمــو اخلضــري شــتاءا وتبقــى أألغصان 
جافــةأ أوراقــه خضــراء فاحتــة اللــون وذات شــعرات كثيفــة نســبي�ا وتكــر علــى األزهــار 

العنقوديــة ذات لــون أبيــض مائلــة اىل البــين واألصفــر

االستعمال والفوائد االقتصادية:
ــع  ــل جلم ــذب النح ــي جت ــة وال ــوت العطري ــعرات الزي ــزن الش ــث خت ــيب حي ــري وط عط

ــل.  ــع العس ــاء وتصني ــوب  اللق حب

خويــخــة
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االسم املحلي والعريب: جعدة صبي�ان، أخيليا
Achillea aleppica – Aleppo milfoil :االسم االجنلزي والعليم

Compositae - العائلة النب�اتي�ة:املركبة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: الســفوح الشــرقية خاصــة املناطــق البــور وحــواف 

الطــرق
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات موســيم ذو أوراق مخمليــة ســميكة نســبي�ا وازهــار عنقوديــة علــى 

رأس زهــري 
االستعمال والفوائد االقتصادية: نب�ات حقول ومصد متععة يف املسارات البيئي�ة. 

جعدة صبيان، أخيليا

Iris atrufusca –Iris :االجنلزي والعليم
 Iridaceae– العائلة النب�اتي�ة: السوسني�ة

اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
ــق  ــن يف املناط ــن السوس ــوع م ــذا الن ــو ه ينم
ــم  ــرقية وت ــفوح الش ــة الس ــة لبداي املنخفض
حتديــد موقــع طبيعــي يف الســفوح الشــرقية 

ــل. ــرق اخللي ــم ش ــين نعي ــدة ب لبل
متفــرع  ـزويم  راـي نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 

اجلــذور، ذو أوراق ملســاء طوليــة لنب�اتــات ذوات الفلقــة الواحدة،االزهــار ليلكيــة جذابــة 
ــح يف  ــن وتتفت ــن السوس ــوع م ــذا الن ــز له ــايج مم ــكل ت ــة بش ــة وملتف ــ�الت عريض ذات بت

شــهري آذار ونيســان.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: النبــ�ات ذو أزهــار جميلــة وجذابــة حيــث تــزرع يف 
ــات  ــر بالرايزوم ــق تكث ــن طري ــتال ع ــ�اج أش ــن انت ــ�ة، ويمك ــ�ات زين ــة كنب ــق املزنلي احلدائ

لتصبــح ذات جــدوى اقتصاديــة

سوسن بري، سوسن الشفا 
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االسم املحلي والعريب: خبزة
Malva sps. – Common Mallow :االسم االجنلزي والعليم

Malvaceae - العائلة النب�اتي�ة: اخلبازية
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: تنمــو يف احلقــوق اجلانبيــ�ة والغــر محروثــة شــائعة 
نابلــس ورام هللا والقــدس وبيــت حلــم  التوزيــع يف املناطــق الطبيعيــة مــن جنــني اىل 

ــطني. ــال فلس ــرقية جلب ــفوح الش ــرا يف الس ــو مبك ــل، وتنم واخللي

الوصف النب�ايت: 
نبــ�ات عشــيب ســيقانه زاحفــة أو قائمــة وأوراقــه ذات عنــق طويــل مموجــة الشــكل خاصــة 
يف احلــواف وعليهــا شــعرات، األزهــار كبــرة نســبي�ة ولونهــا جــذاب تميــل اىل االزرق 
ــرتة  ــح يف الف ــزة، تتفت ــة مم ــوط غامق ــة خبط ــ�الت متفرع ــي، ذوات بت ــي او الكحل البنفس

ــني آذار وحزيــران. ب

االستعمال والفوائد االقتصادية:
تعتــرب اخلبــزة نبــ�ات طــيب وصــي حيــث يفيــد يف انتظــام عمــل القلــب وهــو مفيــد غذائيــ�ا 
الحتوائــه علــى مــواد طبيعيــة وعناصــر معدنيــ�ة، حيــث حتضــر وجبــات غذائيــ�ة تقليديــة 

فلســطيني�ة مثــل الشــختورة وتطبــخ مــع الــرز.

خبيــــزة
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االسم االجنلزي والعليم: 
Capparis spinosa - Egyptian caper
  Capparaceae  العائلة النب�اتي�ة: الكبارية
اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
ــا  ــطني عموم ــال فلس ــ�ات يف جب ــر النب ينتش
يف  ويعيــش   ، واخلليــل(  نابلــس  )مثــل 
ــد  ــم رص ــدران، وت ــى اجل ــور وعل ــق الب املناط
ــة  ــدة القديم ــور البل ــى س ــو عل ــجرة تنم الش

القــدس.  يف 
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري شــوكي معمــر، متفــرع الســيقان ، أوراق ملســاء بيضويــة 

ذات نهايــات مدببــ�ة وعــرق وســطيواضح، األزهــار ورديــة،
 ذات أجــزاء ذكريــة متعــددة جذابــة اللــون البنفســجيوالبت�الت بيضــاء زهريــة، يتوســطها 

اجلــزء األنثــوي، الثمــار اســطواني�ة متدليــة.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: يعــرف النبــ�ات بأنــه طــيب لعــالج مــرض املفاصــل 
باســتخدام لبخــة اجلــذور، وتســتخدم ثمــاره لتحضــر مخلــالت يف منطقــة حــوض البحــر 

ــا. ــة يف ايطالي ــط خاص املتوس

كبــار، قبــار
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االسم االجنلزي والعليم: الزحيف
Coridothymus capitatus 

Labiatae  العائلة النب�اتي�ة: الشفوية
 املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

ــع  ــة املواق ــال وخاص ــفوح اجلب ــني يف س ــاع مع ــى ارتف ــة عل ــق جبلي ــ�ات يف مناط ــو النب  ينم
ضمــن  جتمعــات  يف  النبــ�ات  ويعيــش  املتحللــة،  الصخــور  مــن  القريبــ�ة  الطبيعيــة 
ــل. ــال اخللي ــدس وجب ــوب الق ــة جن ــط  خاص ــر املتوس ــ�ة البح ــن بيئ ــ�ة م ــات نب�اتي مجتمع
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عطــري مــن الدرجــة عاليــة النفاذيــة يفــرتش األرض بنمــو خضــري 
بــأوراق صغــرة مدببــ�ة ثــم يتبعــه تفتــح زهــري كثيــف يف فصــل الصيــف شــهر تمــوز - آب، 

لــون األزهــار بنســي جــذاب يــزوره النحــل.

االستعمال والفوائد االقتصادية:
 نبــ�ات ذو زيــوت عطريــة نفــاذة جيعــل للنبــ�ات قيمــة اقتصاديــة وخاصــة تصنيــع العســل 

مــن قبــل النحــل الــذي يــزوره بكثافــة. 

الزحيف
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االسم االجنلزي والعليم: 
 Inula viscosa - Clammy

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

ينمــو علــى حــواف الطـــرق واحلقــــــول اجلانبـــــية والهامشــية يف مناطــق البـــــور، ويكــر يف 
مناطـــــــق جنــني ونابلــس والقــدس واخلليــل خاصــة املناطــق اجلبليــة.

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عطــري ذو راحئــة نفــاذة  وممــزة عنــد اكتمــال نمــو األزهــار يف أواخر 
ــة  ــة صمغي ــة ذات صف ــواد كيماوي ــج م ــيقانه تنت ــه وس ــف، أوراق ــة أخلري ــف  وبداي الصي

وأزهــاره صفــراء ذات بتــ�الت متعــددة 
االســتعمال والفوائــد االقتصادية:النبــ�ات ينتــج مــواد فعالة حيث يســتخدم مســتخلصه 
المــايئ يف مكافحــة األمــراض الفطريــة )مبيــ�د فطــري( حلمايــة املحاصيــل اخلضريــة 

)مثــل اخليــار والفليفلــة( والشــجرية مثــل العنــب.

طيــون 
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Anchusa strigosa – Prickly Alkanet :االسم االجنلزي والعليم
Berberidaceae– العائلة النب�اتي�ة: الليونتيكية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو النبــ�ات يف مناطــق بــور وحــواف احلقــول 
ــدس  ــس والق ــني ونابل ــة يف جن ــط وخاص ــ�ة املتوس ــن بيئ ــة م ــية اجلبلي ــق الهامش واملناط

واخلليــل
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب معمــر أوراقــه وأغصانــه املتفرعــة مغطــاة بشــعرات 
شــوكية تظهــر بيضــاء علــى الســاق الــرأيس، أوراقــه جالســة بــدون عنــق علــى الســاق، وهي 
مســتطيلة منحنيــ�ة الــرأس اىل مدببــ�ة، أزهــار النبــ�ات زرقــاء فاحتــة اللــون اىل داكنــة وذات 

محــور أبيــض يف وســط الزهــرة.
االســتعمال والفوائــد االقتصادية:أزهــار النبــ�ات ذات فائــدة ومغذيــة الحتوائهــا علــى 
ــ�ات  ــذور النب ــتخلص ب ــتخدم مس ــل، ويس ــا النح ــث يزوره ــكرية حي ــواد س ــه م ــق في رحي

حلمايــة اجللــد مــن االلتهابــات والتتجاعيــد.

حمحم، مصيص



33

االسم املحلي والعريب: مرار شائع
Centaurea iberica – Iberian Centaury:االسم االجنلزي والعليم

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو علــى حــواف الطــرق يف كافــة املناطــق اجلبليــة 
والســهلية والســفوح الشــرقية والغربيــ�ة جلبــال فلســطني الوســطى مــن اخلليــل جنوبــا 

اىل جنــني شــماال وأريحــا يف األغــوار.
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات بــري شــوكي متعــدد الفــروع وعشــواي يف توزيــع األزهــار صفــراء 
اللــون، األوراق ذات ثنيــ�ات داخليــة غائــرة، وبتــ�الت أالزهــار كثــرة العــدد لــكل زهــرة 

ــف. ــهر الصي ــع اىل أش ــهر الربي ــر أش ــن أواخ ــة م ــرتة طويل ــد لف ــار يمت ــم اإلزه وموس

ــه أهميــة اقتصاديــة  ــرى ل ــواع األخ ــد االقتصادية:املــرار الشــائع واألن االســتعمال والفوائ
ـزوره النحــل جلمــع حبــوب اللقــاح واملــواد األوليــة لتصنيــع العســل، وتــؤكل  حيــث ـي
ــ�ا الحتوائــه  ســيقان النبــ�ات وهــي غضــة طريــة ذات طعــم مــر لذلــك يعتــرب النبــ�ات طبي

ــا. ــة بيولوجي ــواد فعال ــى م عل

مــرار شـــائع
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االسم االجنلزي والعليم:
Sylbum marianum – Holy thistle 

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

ينمو النب�ات يف كافة املناطق اجلبلية وغور األردن
 والسفوح الشرقية والغربي�ة

الوصف النب�ايت: نبــــات عشـــيب شــــوكي حـــويل
معمر طوال العـــام وذو أفرع متعددة، ويتضخم

النمو خالل فرتة النمو وعند اكتمال النمو  
يزداد قساوة النت�اج أليف السليولوز وتصبح أشواكه مؤذية 
، أوراقه شوكية خاصة ف نهاية الورقة، وسيقانه اسطواني�ة

 وعليهــا شــعرات والعقــد حتتــوي علــى األشــواك، أزهارهــا مركبــة كثــرة البتــ�الت امللونــة 
) البنفســجية( زهريــا أو بيضــاء أو فاحتــة اللــون والــي تزهــر يف أشــهر أذار ونيســان وايــار.

ــة  ــق الرعوي ــول واملناط ــش يف احلق ــري ويعي ــ�ات ب ــد االقتصادية:النب ــتعمال والفوائ االس
وتأكلهــا احليوانــات الــي تهضــم األشــواك مثــل اجلمــال، وتزورهــا احلشــرات

خرفيـــش

Smilax aspera :االسم االجنليــزي والعليم
 Liliaceae - العائلـــة النبــــاتي�ة: الزنبقيــــــة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: منطقــة 

البحر املتوسط يف األودية بني اجلبال الفلسطيني�ة 
الوصف النب�ايت: نب�ات دائم اخلضــــــرة وشـــــجرة 
مدادة متسلقــة ومتفرعة تنمــــــــو يف بيئ�ة البـــحر
 املتوسط، أوراقها قلبي�ة الشــــــــكل. وســـــيقانهـا 

ممتدة ورفيعة، ثمارها حمراء جذابة تنضج يف أوائل أشهر اخلريف
االســتعمال والفوائــد االقتصادية:تــؤكل ثمارهــا احلمــراء اجلذابــة، وحيضــر مــن جذورهــا 
مشــروب )soft drink( ويعتــرب نبــ�ات طــيب ضــد أمــراض الســفلس والســكري والروماتزم  
واألورام ومعاجلــة مضاعفــات الــدورة الشــهرية وحيتــوي النبــ�ات علــى مركبــات طبيعيــة 
فعالــة ضــد أألكســـــدة  خاصــة املــواد احلمــــراء امللــــــونة يف الثمــار )anthocyanins( ممــا   

يرشــحها ضــد الســرطان وااللتهابــات اجللديـــة.

عنـاب، عليـق
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Daucus carota :االسم االجنلزي والعليم
Umbelifereae - العائلة النب�اتي�ة: اخليمية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: منتشــرة يف املناطــق اجلبليــة والســهول مــن )جنــني 
اىل اخلليــل (

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات مــن العائلــة اخليميــة ألزهــاره الكثيفــة علــى محيــط دائــرة موزعــة 
بشــكل مظلــة )خيمــة(، واألزهــار بيضــاء اللــون تتــوزع يف كتــل متقاربــة يف وســط العنقــود 
ــل يف  ــوق األرض وحيم ــيا ف ــو رأس ــل ينم ــ�ات طوي ــاق النب ــ�ات، وس ــز النب ــوداء تم ــة س نقط

نهايتــ�ه العنقــود الزهــري.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زهــري يعطــي جمــاال للمناطــق الطبيعيــة أثنــ�اء 

املســارات البيئيــ�ة

أبو الخـل، لزيقـة جزر بـري
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االسم االجنلزي والعليم:
 Hyoscyamus aureus – Goldeen flower henbane 

 - Solanaceae العائلة النب�اتي�ة:  الباذجناني�ة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينتشــر النبــ�ات علــى الصخــور القريبــ�ة مــن تربــة 
ثابتــ�ة وخاصــة علــى جــدران البيــوت القديمــة ورصــد النبــ�ات علــى أســوار البلــدة القديمــة 

يف القــدس.
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب يفــرتش األرض وترتفــع ســيقانه قليــال لتشــكل نمــو كثيــف 
ككتلــة خضريــة وتكــر األزهــار الصفــراء املنقطــة باللــون األســود ي وســط الزهــرة، وأوراق 

النبــ�ات مكســوة بشــعرات ناعمــة ذات مظهــر وكثافــة محــددة.

االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: النبــ�ات طــيب ولــه اســتخدامات متنوعــة الحتوائــه 
علــى مــواد قلويــة وفعالــة بيولوجيــا ضــد االلتهابــات والبثــور  اجللديــة، وقــد يكــون االســم 

للنبــ�ات ذو داللــة  الحتوائــه علــى مــواد مخــدرة.

بنـج، ســـكران
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االســـــم االجنلــــزي والعــــليم
  Ranunculus scandicinus

العائلة النب�اتي�ة: احلــــوذانيــــة 
 Ranunculaceae

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغــــرايف: 
تنتشر يف األرايض البور والرتبة الثابت�ة

 لوجود درنات أرضية صغرة 
الوصف النب�ايت: نب�ات بري موسيم يزهـــر يف

وسط فصل الربيع،  أزهار النب�ات صفراء المعة، 
االستعمال والفوائد االقتصادية: نب�ات بري يعطي جماال للحقول يف املسارات 

البيئي�ة االسم املحــلي والعريب: نتش – بالن

نبـــات أصــفر

نتــش – بــالن

االســــم االجنلــــزي والعلــــيم:
Sacropoterium spinosum 

Prickly shrubby burnet 
Rosaceae - العائلـــة النب�اتي�ة: الورديــــة

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينتشــر النبــ�ات يف الغابــات الطبيعيــة يف فلســطني، 
واجلبــال واملناطــق الرعوية والريفيــة ملدن وقرى فلســطني، ولكن يقل تدريجيا باجتــاه األغوار.

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري معمــر شــوكي قاعدتــه عنــد الســاق خشــبي�ة، يفــرتش 
ــف،  ــع والصي ــي الربي ــة يف فصل ــة خاص ــة كثيف ــان خضري ــه أرواق وأغص األرض، وتغطي
األزهــار تتمــز ببتــ�الت كرويــة ملونــة مــن بيضــاء اىل زهريــة اىل حمــراء تعطي ثمارا شــبيهة
ــام  ــة األغن ــة األوىل خاص ــن الدرج ــوي م ــ�ات رع ــة: النب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس
ــاف  ــ�ات اجل ــتخدم النب ــة، ويس ــراء الطري ــان اخلض ــاكل األوراق واألغص ــي ت ــز ال والماع
كوقــود حيــث يقــوم املزارعــون والفالحــون بتحطيــب النبــ�ات اجلــاف كمــا ورد يف الــرتاث 
للطبيــخ  الطنجــرة  نبــ�ات  اســم  أعطــي  الســبب  ولهــذا  النــار،  الشــعال  الفلســطيين 
علــى النــار، ويســتخدم النبــ�ات اجلــاف كطريقــة لتعريــش اماكــن الســكن الصيفيــة 
ــذا كان معــرف يف فــرتات  ــكان الفلســطينيني يف حقولهــم ومزارعهــم وه ــش( للس )العرائ

ــة.  ــة اقتصادي ــ�ات ذو أهمي ــرب النب ــك يعت ــ�ة، لذل زمني
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قندول، قنديل 
االسم االجنلزي والعليم:

 Calycotome villosa – Thorny broom 
Leguminosae   العائلة النب�اتي�ة:  البقولية

يف  اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
ــال  ــفوح اجلب ــة وس ــالل الصخري ــة والت األودي
)القــدس،  املتوســط  البحــر  منطقــة  مــن 

ونابلــس(. واخلليــل 
الوصــف النبــ�ايت: شــجرة شــوكية متســاقطة 
األوراق شــتاء، ويظهــر النمــو اخلضــري مبكــرا 
النبــ�ات  ازهــار  وتتفتــح  الشــتاء  فصــل  يف 
ــجرة  ــى آذار، والش ــون وح ــهر كان ــرا يف أش مبك
ذات أزهــار صفــراء زاهيــة جذابــة وعطريــة، 

والســيقان قاســية خشــبي�ة متفرعــة.
االستعمال والفوائد االقتصاديـــة: نبـــــــــات 

زهري جذاب يف املناطق الطبيعية خاصة أثن�اء 
املسارات واملشاوير البيئي�ة.
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االسم االجنلزي والعليم:
Euphorbia hierosolymitana – Jerusalem spurge 

Euphorbiaceae - )العائلة النب�اتي�ة: القرني�ة )اللبني�ة 
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: ينمو يف املناطق اجلبلية 

والصخرية من بيئ�ة البحر املتوسط )القدس واخلليل وبيت حلم ونابلس(
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري مكســو بــاألوراق الكثيفــة وأالزهــار الصفــراء الزاهيــة 

وصغــرة احلجــم، متفــرع الســاق وتتســاقط األوراق مــع بدايــة الشــتاء.

االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: يعطــي جمــاال للمناطــق الطبيعيــة بطريقــة نمــوه 
وتشــكيله اجلــذاب يف الســياحة البيئيــ�ة.

أبو لـــبن
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ودع 

االســــم االجنــــلزي والعلـــــيم:
Colchicum stevenii - medow saffron 

Liliaceae - العائلــــة النب�اتي�ة: الزنبقية
املوطـــن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: يعــيش يف املنـــاطق اجلبليـــة الغر محـــروثـــة 

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات بــري زهــري لــه كورمــات بصليــة، األوراق رفيعــة وصغــرة احلجــم، 
األزهــار زهريــة جميلــة البتــ�الت تظهــر مــن األرض مباشــرة، ومركــز الزهــرة مائــل لالصفرار

االستعمال والفوائد االقتصادية: 
نب�ات زين�ة جذاب ويعطي منظرا جميال أثن�اء املسارات واملشاوير البيئي�ة
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جلبـان أو جلثون سيسـعة 

االسم االجنلزي والعليم:
Lathyrus blepharicarpus - vetchling 
Legumonisae - العائلة النب�اتي�ة: البقوليــة

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:
 ينمو النب�ات يف املناطــق البور من

اجلبال والسهول واألودية والسفوح خاصة الشرقية
ــة ذات رؤوس  ــه أوراق طولي ــرتش األرض ل ــري يف ــيب ب ــويل عش ــ�ات بق ــ�ايت: نب ــف النب الوص
مدببــ�ة، وأزهــار حمــراء ورديــة وتتكــون القــرون وداخلهــا بــذور، جــذور ســطحية وتظهــر فيها 

العقــد النيرتوجينيــ�ة.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: النبــ�ات رعــوي غــين بالربوتــني خاصــة يف البــذور والــي 

تــؤكل طريــة قبــل نضجهــا وجفافهــا.

ارقيطـة، سـميعـة 

االسم االجنلزي والعليم:
Eminium spiculatum 

Araceae– العائلة النب�اتي�ة: اللوفية
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

 نب�ات بري موسيم ينمو يف الرتبة العميقة للسفوح الشرقية خاصة
 يف منطقة مسافر بين نعيم

ــه  ــة وأوراق ــذور عميق ــه ج ــة ول ــواد الفعال ــين بامل ــيب غ ــيم ط ــ�ات موس ــ�ايت: نب ــف النب الوص
ــة  ــوداء عريض ــ�الت س ــ�ات ذات بت ــكل نب ــرة ل ــر زه ــس وتظه ــة امللم ــدة ناهم ــة مجع طولي

ــطيين ــوف الفلس ــ�ات الل ــبه نب تش
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات طــيب الحتوائــه علــى مركبــات قلويــة وهــو غــذايئ 

يف الوجبــات الرتاثيــ�ة حيــث يتــم حتضــر وجبــة شــوربة مــن االوراق الطازجــة او املجففــة. 
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تيـولـب 

االسم االجنلــزي والعلـــــيم:
Tulipa agenensis - tulip 

Liliaceae - العائلـــة النب�اتي�ة: الـــزنبقيــــة
املوطـن الطبيعي والتوزيـع اجلغـرايف: نبـــات موسـيم بري ينمـو يف اجلبـــال 

والغابـــــــــات الطبيعية وبداية السفوح الشرقية وينمو بني جتمعات نب�اتي�ة  
الوصف النب�ايت: نب�ات عشيب أوراقه متعرجة وطويلة واألزهار حمراء ذات لـون أســــــود 

يف قاعدة البت�الت وقد يظهر لون أصفر لزيدها جماال. 
االستعمال والفوائد  االقتصادية:نب�ات زين�ة يف احلدائق وله قيمة اقتصـادية لبيـــع الورود 
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جعــدة

   Teucrium capitatum :االسم االجنلزي والعليم
Labiatae - العائلة النب�اتي�ة: الشفوية

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:
 نب�ات عشيب موسيم يعيش يف املناطق اجلبلية والسهلية من بيئ�ة البحر املتوسط

ــوه  ــة نم ــال لكثاف ــع قلي ــرتش األرض ويرتف ــري أريض يف ــري عط ــ�ات ب ــ�ايت: نب ــف النب الوص
اخلضــري المائــل اىل اللــون الرمــادي أوراق وأزهــار وســيقان ومكســو بالشــعرات الناعمــة، 

وأزهــار النبــ�ات عنقوديــة الــرأس مائلــة اىل اللــون األبيــض.

االستعمال والفوائد االقتصادية:
 نب�ات طيب يستخدم يف الطب البديـل
 لعالج االضطرابات املعوية الحتـوائه
 على مواد قلوية ذات مذاق مـــر وقـــد

 يفيـــــــــــد لعـــالج مـــرض الســـكري.
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طقيــع 

االسم االجنلزي والعليم:
Leontice leontopetalum – Lion’s leaf 

Leonticaceae - العائلة النب�اتي�ة: الليونتيكية

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

 نب�ات بري ينمو يف أألراضـي الهامشـــية وشـــبه الصـــحراوية ويف وســـــط
 حقول احلبوب يف السفوح الشرقية ملسافر بين نعيم

ــ�ه  ــو يف نهايت ــاقه رايس تنم ــة، س ــذور عميق ــيم  ذو ج ــيب موس ــ�ات عش ــ�ايت: نب ــف النب الوص
عنقــود زهــري متفــرع بالزهــرات الصفــراء الزاهية، لــه اوراق مجعــدة ومتفرعــة الفصوص. 
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زهــري يف احلقــول الربيــة وجــذاب للســياحة 

واملشــاوير الطبيعيــة.
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بنـج، ســكران

االسم االجنلزي والعليم:
 Hyoscyamus reticulatus- Egyptian henban  

  Solanaceae - العائلة النب�اتي�ة: الباذجنانيـــــــة 
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف احلقــول وأرايض البــور وعلــى جــدران 

البيــوت الطينيــ�ة القديمــة يف منطقــة البحــر
 املتوسط

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب موســيم ذو أرواق مكســوة بالشــعرات الناعمــة ومموجــة، 
ــي  ــري البنفس ــون الزه ــة لل ــ�الت مائل ــدة البت ــع متح ــكل واس ــة بش ــة منفتح ــار ابطي أألزه

وجتــف عنــد اكتمــال النمــو بشــكل شــوكي.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات طــيب الحتوائــه علــى مركبــات قلويــة فعالــة 

بيولوجيــا
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البازيال البرية، طقيش، بريد 

حنـون أبــو قـرون 

االسم االجنلزي والعليم:
Pisum syriacum - Pea 

Leguminosae - العائلة النب�اتي�ة: البقولية
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

 ينمو يف السهول والسفوح الشرقية بني
 املحاصيل احلقلية أو األرايض البور

الوصف النب�ايت: بقويل موسيم ذو جور مع عقد نيرتوجيني�ة، السيقان
 متفرعــة ممتــدة علــى األرض ولهــا زوائــد حتوريــة خضريــة لالمتــداد أوراقــه جالســة، 

وازهــاره بنفســجية قرمزيــة البتــ�الت جذابــة وتتكــون قــرون حتتــوي البــذور.
ــة  ــة غض ــي طري ــؤكل وه ــني وت ــ�ة بالربوت ــذور غني ــة: الب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس
مــن احلقــل مباشــرة أو تســتخدم لتحضــر وجبــات غذائيــ�ة. والنبــ�ات رعــوي كغــذاء مفيــد 

ــام والماعــز. لألغن

Glaucium aleppicum – Horned poppy :االسم االجنلزي والعليم
Papaveraceae - العائلة النب�اتي�ة: اخلشخاشية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف احلقــول واملناطــق البــور مــن الســفوح الشــرقية 
جلبــال القــدس واخلليــل

ــزأة اىل  ــة مج ــه مكتظ ــة واوراق ــاقه متفرع ــرة، س ــري وردي الزه ــ�ات ب ــ�ايت: نب ــف النب الوص
ــ�الت  ــرون، والبت ــكل ق ــر بش ــنة تظه ــبالت خش ــن س ــح م ــاره تتفت ــنة وأزه ــوص خش فص

ــرة. ــدة الزه ــد قاع ــوداء عن ــد س ــع نق ــراء م حم
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زينــ�ة جــذاب أثنــ�اء املشــاوير السياحيـــة يف 

الطبيعـــة



47

االسم االجنلزي والعليم:
  Silene aegyptiaca- Egyptian catchfly 

Caryophyllaceae:العائلة النب�اتي�ة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: 

ينمو يف احلقول الشجرية واألرايض البور من
 مناطق نابلس والقدس واخلليل

شــائع،  موســيم  بــري  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
زهريــة  واألزهــار  رمحيــة،  مســتطيلة  األوراق 
بنفســجية، والبتــ�الت مموجــة يف الوســط ولهــا 

جذابــة.   زوائــد 
ــري  ــ�ات زه ــة: نب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس

حقلــي ممتــع للنظــر يف الســياحة الطبيعيــة

عوينـة، أحلــوان
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كرســنة بريـة

 Vicia palaestina :االسم االجنلزي والعليم
Leguminosae- العائلة النب�اتي�ة: البقولية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف حقــول احلبــوب واملناطــق الهامشــية مــن 
الســفوح الشــرقية واجلبــال مــن بيئــ�ة البحــر املتوســط )جنــني ونابلــس والقــدس 

واخلليــل(
العقــد  علــى  حتتــوي  ناعمــة  جــذور  لــه  موســيم  عشــيب  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
النيرتوجيــين، ســيقانه متفرعــة ومتدليــة، واوراقــه مركبــة متفرعــة اىل وريقــات وأزهــاره 

بنســفجية اللــون تنتــج قــرون مليئــ�ة بالبــذور.
بالربوتــني  غنيــ�ة  وبــذوره  يــؤكل  بــري  محصــول  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

النبــ�ايت وهــو نبــ�ات رعــوي
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صيبعة، جلثون فلسطيني  

Tetragonolobus palaestinus  :االسم االجنلزي والعليم
Papilionaceae  العائلة النب�اتي�ة: الفراشية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف اجلبــال والســهول واحلقــول يف بيئــ�ة 
اخلليــل( القــدس،  نابلــس،  )جنــني،  املتوســط 

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات بــري موســيم رعــوي ذو أوراق صوفيــة ناعمــة الشــعرات، وأزهــار 
ورديــة تشــبه البقوليــات لتنمــو قــرون حتتــوي البــذور.

االستعمال والفوائد االقتصادية: النب�ات رعوي تأكله األغنام

خشــخاش بنفسجي
االسم االجنلزي والعليم: 

Roemeria hybrida

العائلة النب�اتي�ة: اخلشخاشية 
Papaveraceae 

يف  اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
املناطــق اجلبليــة والســهول وحقــول احلبــوب 
الوصــف النبــ�ايت:  نبــ�ات عشــيب نــادر لــه زهــرة 
دائريــة  مركبــة  واوراق  جذابــة،  بنفســجية 

ــروع الف
نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

احلقــول يف  زينــ�ة 
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الرتــــم

االسم االجنلزي والعليم:
Retama raetum – Juniper bush 

العائلة النب�اتي�ة: البقولية 
Leguminosae 

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف الســفوح الشــرقية جلبــال فلســطني 
واملناطــق القريبــ�ة مــن الصحــراء 

الوصــف النبــ�ايت: أزهــار عطريــة – شــجرة بريــة تكــر يف مســافر بــين نعيــم متفرعــة 
الســيقان وأزهــاره بيضــاء وهــي ذات حــدود بنيــ�ة داكنــة عطريــة.

ــل  ــل العس ــا حن ــة يزوره ــاره عطري ــوي وأزه ــ�ات رع ــة: نب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس
ــات. ــات والغاب ــق واملنزته ــ�ة يف احلدائ ــجرة زين ــل كش وادخ
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االسم االجنلزي والعليم:
Gladiolus italicus 

Iridaceae :العائلة النب�اتي�ة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:

 يف حقول احلبوب خاصة يف السهول ) جنني( والسفوح الشرقية.
ــكل  ــ�ة بش ــار مرتب ــل ازه ــاق حيم ــى س ــيم ذو أوراق عل ــري موس ــ�ات ب ــ�ايت: نب ــف النب الوص

ــ�ة  ــة ومدبب ــجية طويل ــ�الت بنفس ــودي، البت عم
االستعمال والفوائد االقتصادية:

نب�ات زين�ة يف احلقول وممتع للسياحة واملشاوير الطبيعية.

سـيف الغــراب 
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البابونج البري األصفر، قريعة

Matricaria aurea – golden chammomile :االسم االجنلزي والعليم
Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:
 ينمو يف األرايض الهامشية والصحراوية والسفوح الشرقية

الوصف النب�ايت:
ــراء  ــاره صف ــرع، وازه ــي متف ــاق رئي ــزأة، وس ــه أوراق مج ــري، ل ــويل، عط ــيب ح ــ�ات عش  نب

ــم ــرة احلج ــذوره صغ ــام، وب ــدب اىل األم ــري مح ــرص دائ ــى ق ــة عل مركب

االستعمال والفوائد االقتصادية:
نبــ�ات عطــري طــيب موســيم – يفيــد يف ختفيــف األزمــات وااللتهابــات الصدريــة وذو 

العطريــة. الزيــوت  الســتخالص  اقتصاديــة  جــدوى 
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االسم االجنلزي والعليم: 
Alcea setosa – Indian mallow

Malvaceae - العائلة النب�اتي�ة: اخلبازية
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو 
يف  الطــرق  جوانــب  وعلــى  البــور  االرايض  يف 
ــر  ــم البح ــن اقلي ــهلية م ــة والس ــق اجلبلي املناط

املتوســط
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب  معمــر ســيقانه 
اعنــاق  ذات  أوراقــا  حتمــل   ، عموديــة  مفــردة 
البتــ�الت  متحــدة  ورديــة   وازهــار  طويلــة، 

صغــرة وســبالت 
نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

احلقــول.  يف  زينــ�ة 

خبيزة عمودية، خطمية / ختمية
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قيصـــوم

االسم االجنلزي والعليم:
Achillea fragrantissima- sweet smelling lavender 

 Compositae – العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف:  ينمــو يف املناطــق اجلــرداء شــبه الصحراويــة وخاصة 
يف املســافر للســفوح الشــرقية لبــين نعيــم، وموقعــه الطبيعــي يف ســيول امليــاه لألوديــة الــي 

تــؤدي اىل البحــر امليــت
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب وعطــري معمــر، لــه ســيقان طوليــة متفرعــة مــن االرض، 
ــاره  ــة وازه ــعرات العطري ــوة بالش ــيقان واألوراق مكس ــراء الس ــة خض ــا أوراق رمادي وعليه
عنقوديــة علــى قــرص صغــر يف نهايــة كل ســاق وبــذوره صغــرة احلجــم ســهلة اإلنبــ�ات يف 

البيئــ�ة املناســبة. 
االستعمال والفوائد االقتصادية: 

نب�ات عطري طيب الضطرابات 
اجلهاز الهضيم، غين بالزيوت العطريــة، 

وطارد للديدان وعالج للقولون العصـيب.
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عصـــا الراعــي

Centurea eryngioides :االسم االجنلزي والعليم
Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف اجلبــال والقريبــ�ة مــن الصحــراء وســط وجنــوب 
فلســطني

متفــرع  البتــ�الت  بنفســي  ووردي  الســبالت  شــوكي  معمــر  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
الســيقان ويرتفــع 40-20 ســم عــن األرض وأوراقــه موزعــة عشــوائي�ا ذات فصــوص 

وشــعرات ورقيــة ناعمــة
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زينــ�ة يف املناطــق الربيــة للتمتــع يف الســياحة 

ــ�ة البيئي
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حرمــــل 
االسم االجنلزي والعليم:

Peganum harmala - peganum 
Zygophyllaceae  العائلة النب�اتي�ة: الزيجوفيلية

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف:
 يف املناطق شبه الصحراوية مثل السفوح الشرقية كمسافر بين نعيم

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب معمــر ذو اغصــان متفرعــة واوراق صغــرة احلجــم وازهــار 
بيضــاء اىل صفــراء، والنبــ�ات ذو راحئــة نفــاذة ليســت مرحيــة

االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات ســام لوجــود مــواد كيماويــة ثانويــة خطــرة 
ومنفــره
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صــــفيرة

االسم االجنلزي والعليم:
Senecio leucanthemifolius

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: السهول واجلبال يف األرايض البور 

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب موســيم شــائع ذو أزهــار صفــراء بــكل مكوناتهــا مــن بتــ�الت 
وأجــزاء أخــرى يف وســط الزهــرة

االستعمال والفوائد االقتصادية: نب�ات زين�ة يف احلقول واملناطق الرعوية
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مكحلة، بلبوس جميل

 ثــوم العفريت

االسم االجنلزي والعليم:
  Muscari pulchellum-Grape hyacinth 

Liliaceae - العائلة النب�اتي�ة: الزنبقية
اجلغــرايف:  والتوزيــع  الطبيعــي  املوطــن 
نابلــس،  جنــني،  اجلبليــة:  املناطــق  يف  ينمــو 

اخلليــل القــدس،  هللا،  رام  ســلفيت، 
لــه  حــويل  عشــيب  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
ســيقان مجوفــة يف نهايتهــا األزهــار، وأزهــار 
عنقوديــة زرقــاء كحليــة غامقــة، تكــون فاحتــة 

يف القمــة وتكــون داكنــة اللــون يف األســفل
نبــ�ات  االقتصاديــة:  والفوائــد  االســتعمال 

الربيــة احلقــول  يف  جــذاب  زينــ�ة 

االسم االجنلزي والعليم:
Allium ampeloprasum 

Liliaceae - العائلة النب�اتي�ة: الزنبقية
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: اجلبــال 
والســهول احلقليــة مــن مناطــق بيئــ�ة املتوســط 

)جنــني ونابلــس والقــدس واخلليــل( 
شــائعا،  ليــس  بــري  نبــ�ات  النبــ�ايت:  الوصــف 
الســاق  نهايــة  علــى  الزهــري  العنقــود  ينمــو 
حيتــوي  بنفســي  ولونــه  والرفيعــة  الراســية 
علــى أزهــار غــر منتظمــة وعشــوائي�ة ومتفاوتــة 

يف الطــول، ولــه أبصــال.
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات طــيب 

حيتــوي علــى مــواد فعالــة بيولوجيــا
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  Allium truncatum - Arab garlic :االسم االجنلزي والعليم
Liliaceae - العائلة النب�اتي�ة: الزنبقية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف األرايض البــور مــن اجلبــال الوســطى 
لفلســطني ويقــل توزيعهــا باجتــاه الســفوح الشــرقية

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات عشــيب بصلــي يشــبه الثــوم الــذي يــؤكل، األزهــار بنفســجية علــى 
قمــة الســاق الــرأيس وتتمــز بــرأس كــروي مجســم مكتــظ بالزهــرات والــي تتفتــح يف 

أشــهر نيســان وحــى تمــوز
االستعمال والفوائد االقتصادية: نب�ات طيب إلحتوائه علي مواد فعالة بيولوجية.

ثـــوم الجبــل
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الغــــاشــية

Clematis cirrhosa :االسم االجنلزي والعليم
 Ranunculaceae  - العائلة النب�اتي�ة: احلوذية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: النبــ�ات منتشــر يف مناطــق بيئــ�ة البحــر املتوســط 
مثــل جنــني وبيــت حلــم يف منطقــة املخــرور.

الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات متــديل ذو أوراق رماديــة اللــون مخضــرة وأزهــار مائلــة اىل البيــ�اض 
مــن اللــون أألصفــر

االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: نبــ�ات زينــ�ة يف احلقــول واألوديــة أثنــ�اء املســارات 
ــ�ة البيئي
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االسم االجنلزي والعليم:
   Helichrysum sanguineum- Sun gold

Compositae - العائلة النب�اتي�ة: املركبة
املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: يف مناطــق الغابــات اجلبليــة واحلقــول الرعويــة مــن 

املناطــق الربيــة لبيئــ�ة املتوســط
ــيقان واألوراق  ــراء والس ــة احلم ــاره العنقودي ــذاب ألزه ــيب ج ــ�ات عش ــ�ايت: نب ــف النب الوص

صوفيــة رماديــة اللــون مخضــرة، ووقــت االزهــار مــن شــهر نيســان وحــى حزيــران.
االستعمال والفوائد االقتصـــادية: نب�ات زينــة يف حــواف احلقـــول واجلبال

 دم الغـــزال، دم املسـيح
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السماق

Rhus coriara :االسم االجنلزي والعليم
Anacardiaceae - العائلة النب�اتي�ة: البطمية

املوطن الطبيعي والتوزيع اجلغرايف: ينمو يف مناطق بيئ�ة املتوسط وخاصة يف اجلبال
الوصــف النبــ�ايت: نبــ�ات شــجري معمــر يرتفــع عــن األرض أكــر مــن مــرت قليــال، متفــرع 
الســيقان مــن بدايــة نمــو النبــ�ات فــوق األرض، اوراقــه مركبــة وأزهــاره عنقوديــة تتحــول 

اىل بــذور بنيــ�ة داكنــة اللــون صمغيــة وتقطــف عنــد نضجهــا.

ــد  ــة عن ــجرات الربي ــن الش ــف م ــ�ات تقط ــذو النب ــة: ب ــد االقتصادي ــتعمال والفوائ االس
نضجهــا تمامــا وتســتخدم كبهــار لوجبــات غذائيــ�ة بعــد طحنهــا خاصــة يف املســخن 

لفلســطيين ا
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الـزعـــرور

Crataegus aronia – Hawthorn :االسم االجنلزي والعليم
Rosaceae – العائلة النب�اتي�ة: الوردية

املوطــن الطبيعــي والتوزيــع اجلغــرايف: ينمــو يف املناطــق اجلبليــة والغابــات ويكــر يف 
الصخريــة االرايض 

نبــ�ات شــجري معمــر عــايل االرتفــاع عــن ســطح االرض )حــوايل  النبــ�ايت:  الوصــف 
املتريــن(، يتمــز باالشــواك احلــادة والصلبــة املتفرعــة مــن االغصــان والســيقان املكتظــة، 
االوراق ناعمــة زغبيــ�ة الشــعرات وذات فصــوص، تكــر مجاميــع االزهــار العنقوديــة، 

ــي. ــض الزاه ــون االبي ذات الل
االســتعمال والفوائــد االقتصاديــة: النبــ�ات عطــري خاصــة عنــد تفتــح أألزهــار يف أشــهر 
الربيــع والثمــار تتطــور مــن األزهــار فتصبــح دائريــة مخضــرة وتصفــر عنــد النضــوج 
لتقطــف وتــؤكل وحيضــر منهــا مــرىب لذيــذ، واألوراق تســتخدم يف الطــب البديــل ألمــراض 

ــب. القل
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