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  الملخص 
القيام بمسوح نباتية   تم    . عزيز ومميزاته يهدف هذا البحث إلى دراسة النبات الطبيعي في جبل عبد ال          

 مـن مختلـف      عينة نباتيـة   900جمع  ، وتم   2002 و 2001ي  عامفي الجبل خالل     موقعاً مختلفاً    60في  

الموسوعات النباتيـة المتـوافرة      استناداً إلى العينات المعشبية   هذه  صنفت  . األنواع التي  تمت مشاهدتها    

)Mouterd, P.1966,1970,1984, Townsend, C.C.& Guest, E. 1985, Zohary, M.1972) .أعدت و

 في جبل عبـد      أنواع نباتية  407 هذه الدراسة وجود     أظهرت .قائمة باألنواع النباتية الموجودة في الجبل     

غالبية النبات الطبيعي في جبل عبد العزيز متوسطي أو ايرانـي      . تسجل أول مرة   نوعاً   242منها  ،  العزيز

 نوعاً نباتياً متوطناً    16ويوجد في جبل عبد العزيز      .  ايراني توراني  –قة متوسطي   توراني أو ثنائي المنط   

  .في سورية

  

المناطق الجغرافيـة   ،  األنواع المتوطنة ،  الفلورا،   جبل عبد العزيز   :الكلمات المفتاحية 

  .النباتية
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ABSTRACT  

 
This study aims at determining the Characteristics of the Flora of Jabal 

Abdel Aziz. Floristic surveys had been made in 60 sites in Jabal Abdel Aziz 
during the years 2001, 2002. About 900 specimens of plants were collected. All 
these specimens have been identified according to the local floras (Mouterd, P. 

1966,1970,1984, Townsend, C.C.& Guest, E. 1985, Zohary, M.1972). A list of 
the plant species in the Jabal was prepared. This study showed the presence of 

407 plant species in the Jabal, of which 242 species are identified for the first 
time. Most of these plants are Mediterranean or Iranian elements. There is 16 

endemic species in the Jabal Abdel Aziz.  
 
 

Key words: Jabal Abdel Aziz, Flora, Endemic species,  Phytogeographic 
regions. 
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  ةـدمـالمق
يقع جبل عبد العزيز في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة الحسكة على بعد زهـاء               

 كم وعرض 85يمتد الجبل من الشرق إلى الغرب بطول        .  كم من مركز مدينة الحسكة     35
  . هكتارا84050ً اإلجمالية تهمساح كم وتبلغ 15-8يتراوح بين 

ت / 20/بالقرار الوزاري رقـم    ة طبيعية تم إعالن األجزاء المركزية من الجبل محمي      
 الصادر عن وزير الزراعة واإلصالح الزراعي، وتم تعـديل هـذا            29/6/1993تاريخ  

 هكتـاراً بـالقرار رقـم       49000 هكتاراً إلى    4220القرار وتوسيع مساحة المحمية من      
 إذ عدت المنطقة األولى نواة المحمية وتخضع إلـى نظـام            11/5/2002ت تاريخ   /27/
ــة ح   مايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).قرار إعالن المحمية(صارم بهدف حماية التنوع النباتي والحيواني والبيئي 
 يتألف جبل عبد العزيز من  سلسلة من الهضاب والوديان وبارتفاعات تتراوح بـين              

   تحجرها عالية جداً درجةو) 35أكثر من ( سفوحه الشمالية شديدة االنحدار . م350-920
 5ْسفوح الجنوبية فتكون متدرجة االنحدار تتراوح بين        ، أما ال  %100 -% 75تصل حتى   

 .، وهناك سهل واسع في الجزء المركزي من الجبل        %5ودرجة تحجرها ال تتعدى      35ْو
 م، وإشـارة    882 م، ورجم بـرزان      920يضم الجبل عدداً من القمم  أهمها مرقب علي          

السفحة، ووادي البـديع     م، وعدداً من الوديان أهمها وادي ثنية سكرة، ووادي           805البديع  
 –الدراسة الفنية واالقتصادية لمشروع التشجير المثمر والحراجي في جبل عبد العزيـز             (

1991 .(  
التربة كلسية ذات منشأ صخري كلسي، جبسية في بعض األجزاء، عميقة في السهول             
والوديان واألراضي خفيفة التموج وسطحية في المرتفعات والمنحدرات، والتربة طينيـة           
إلى طينية لومية في قوامها متوسطة إلى جيـدة النفاذيـة والـصرف، ويتـراوح األس                

الدراسة الفنية واالقتصادية لمـشروع التـشجير        (8 -7.2للتربة بين   ) PH(الهيدروجيني  
  ).1991–المثمر والحراجي في جبل عبد العزيز

لبيومنـاخي  المناخ متوسطي قاري، وينتمي جبل عبد العزيز بيومناخياً إلى الطـابق ا           
نصف الجاف العذب في أجزائه العليا وإلى الطابق البيومناخي الجاف العذب فـي بقيـة               

 300-250، ويتراوح الهطل السنوي فيه بين       Embergerأجزائه حسب تصنيف امبرجيه     
 -2001 ومعطيات األرصاد الجوية لعامي 1977األطلس المناخي لسورية، (مم في السنة  

2002 .(  
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 دراسة المرجعيةال
تُعد البحوث التي تناولت النبت الطبيعي في سورية عموماً، وفي جبل عبـد العزيـز               
خصوصاً قليلة بشكل عام وفيما يأتي أهم الدراسات التي تناولت جبـل عبـد العزيـز أو                 

  :تطرقت له
 خبير منظمة األغذية والزراعة لمدة خمس سـنوات  Pabotأن ) 1981(يذكر سنكري  

 بوضع خريطة جغرافية نباتية لسورية ميز فيها تسع مناطق نباتية           1956-1955م  في    قا
في البادية والحماد السوريين حيث أتبع جبل عبد العزيز وفقاً لهذه التقسيمات إلى السهوب              

اللـوز  : الجبلية وذكر بأنه يتميز بالبطم األطلسي وبطم كينجوك مع وجود األنواع اآلتيـة            
 وقـد تبـين   Crataegus azarolus، والزعرور العادي Amygdalus orientalisالشرقي 

 Prunus، والخـوخ  .Crataegus aronia (L.) Boscمن خالل دراستنا الحاليـة بأنـه   
tortuosa والعذم اللحوي ،Stipa barbata.  

) .Mouterd, Pم 1984 -1966(ذكر موتيرد في موسوعته النباتية لسورية ولبنـان  
 فصيلة، وقـد قمنـا      33 جنساً و  90اتياً في جبل عبد العزيز تعود لـ         نوعاً نب  165وجود  

 تتضمن االسم العلمي والفصيلة واسم الباحث واألسماء المرادفة         بإعداد قائمة بهذه األنواع   
  .ومناطق انتشارها في سورية ومناطق توزعها الجغرافية في العالم

ل البادية السورية، وأشار    العشائر والمجتمعات النباتية في جبا    ) 1981(درس سنكري   
  : إلى أن جبل عبد العزيز يتميز بالعشائر والمجتمعات النباتية اآلتية

 -The Pistacietoالعشيرة الذروية للـبطم األطلـسي وحشيـشة القمـح اللبنانيـة      
Agropyroetum  :  

، الـسويد  Pistacia atlanticaالـبطم األطلـسي    : األنواع المميزة لهـذه العـشيرة  
Rhamnus palestinusاللوز الشرقي ،Amygdalus orientalis   حشيشة القمح اللبنانيـة ،

Agropyron libanoticum     اإلصـبعية المتجمعـة ،Dactylis glomerata  ،Postia 
lanuginosus العذم الليغاسي ،Stipa lagascae والزعتر الرؤيسي ،Thymus capitatus 

لزعتر الموجود في جبـل عبـد العزيـز هـو            ولقد تبين من خالل دراستنا الحالية أن ا       
Thymus syriacus .  

ومن المجتمعات الحالية التي تدخل ضمن السلسلة النباتية لهذه العشيرة والتي ذكرهـا             
  :في منطقة جبل عبد العزيز ما يأتي) 1981(سنكري 

  
  
  : المجتمع الحالي للشيح والصر-1
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ــشيح   ــسود  ال ــصر Artemisia herba-albaي ــا Noaea mucronata وال  والقب
-900 تحت أشجار البطم وحتى على ارتفاعات تتراوح ما بـين   Poa bulbosaالبصيلي

   Stipa lagascae والعـذم الليغاسـي    Salsola vermiculata م، أمـا الروثـا   1270
 إال فـوق  Rhamnus palestinusفيوجدان بشكل قليل وال يـشاهد الـسويد الفلـسطيني    

  .األراضي الهيكلية
  :لمجتمع الحالي للزعرور والشيحا-2 

جنـوب  (يوجد هذا المجتمع الحالي االضطرابي في السفح الشمالي لجبل عبد العزيز            
ويظهر البطم األطلسي هنا على ارتفاع أخفض نـسبياً         ). وادي الخزنة باتجاه مرقب العلي    

 ةارني م فوق األراضي الم    625-580من باقي مواقع جبال البادية السورية يتراوح ما بين          
 325-300 غير المالحة التي تتلقى ما بين        ،، العالية بمحتوياتها الكلسية   ) %15(المنحدرة  

ويظهر هنا باإلضافة إلى البطم األطلسي نوع آخر من البطم هو           . مم من األمطار كل عام    
Pistacia khinjuk  ولكن بقلة، والزعرور Crataegus aronia (L.) Bosc. ،  ويظهر في

 في حين لم يسجل وجود القميلـة   Prunus microcarpa الخوخ صغير الثمر أحيان قليلة
Centauria dumulosa   ــة ــح اللبناني ــشة القم ــطية أو حشي  Agropyron أو البوس

libanoticum في جبل عبد العزيز .  
 :تحت مجتمع الرغل والروثا أ ـ 

وق أراٍض  م في جبل عبد العزيز ف     1000-900يالحظ تحت المجتمع هذا على ارتفاع       
شبيهة باألراضي الحمراء المتوسطية الكلسية غير المالحـة جيـدة          % 2-1قليلة االنحدار   

وتوجد هنـا    . سنة/  مم 325-250التطور والخصبة نسبياً،  تتلقى أمطاراً تتراوح ما بين          
 Atriplex، ينتشر تحتها نباتا الرغل )دونم/ شجرة 1(تجمعات جيدة من  البطم األطلسي  

leucoclada  والروثا Salsola vermiculata    70 على شكل غطـاء شـبه مـستمر% ،
أن هذا المجتمع يعاني من التدهور المتسارع نتيجة لعدم الحماية،          ) 1981(ويذكر سنكري   

فـي وادي البـديع     أما حالياً فما تزال بعض بقايا هذا المجتمع ضمن المنطقة المحمية كما             
) 2 م100/ فردا100ً(ا الروثا بكثافة جيدة نسبياً حيث توجد أشجار بطم متفرقة ويسود تحته

  فلم يسجل في هذا الموقع Atriplex leucocladaمع القليل من الشيح والصر، أما الرغل 
  .ربما الختفائه بسبب التدهور الذي تعرض له  جبل عبد العزيز قبل حمايته

اطق الجافـة    قام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المن       1993 و 1992وفي عامي   
ICARDA            بالتعاون مع الهيئة العامة لالستشعار عن بعد بإجراء مسح جيومورفولـوجي 

   شـرقاً وخطـي العـرض   `40º 15`- 40º 07`15للمنطقة الممتدة  بين خطـي الطـول   
36º 30`- 36º 15`    شماالً من جبل عبد العزيز ووضعت خريطـة طبوغرافيـة لمنطقـة 

  . قلية وتفسير عدد من الصور الجويةالدراسة باالعتماد على الكشوف الح
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كما جرى مسح للغطاء النباتي في هذه المنطقة لتحديد أنماط الغطاء النبـاتي والكتلـة               
  الحيوية الهوائية وإنتاج األعـالف لـبعض األنـواع الـشجيرية واألعـشاب الحوليـة              

)Fujita, 1993.(  
  طريقة الدراسة

 :الدراسة الحقلية .1
 مدة كل   2002 و 2001إلى جبل عبد العزيز خالل عامي       تم القيام بست جوالت حقلية      

  : منها يومان أو ثالثة أيام
   2001 آذار 29-27: الجولة األولى
   2001 نيسان 12 -10: الجولة الثانية
   2001 أيار 3-2:  الجولة الثالثة
   2001 أيار 30 – 29: الجولة الرابعة
    2001 تشرين األول 25 – 24: الجولة الخامسة

   2002 نيسان 12-10 :ة السادسةالجول
 :وتم خالل هذه الجوالت 

 كشفاً نباتياً تناولت السفوح والقمم والوديان داخل المنطقـة المحميـة   60إجراء أ ـ  
  : وخارجها وتم في كل كشف تسجيل المعلومات اآلتية

 .رقم الكشف •
  .وصف مختصر للموقع •
  .تاريخ إجراء الكشف •
ستخدام جهاز تحديـد    با(إحداثيات خط الطول وخط العرض       •

 ).GPSالموضع الجغرافي 
باستخدام جهاز تحديـد الموضـع      (االرتفاع عن سطح البحر      •

  ).  GPSالجغرافي 
حسب االتجاهات الرئيسة   ) اتجاه السفح  (exposureالمعرض   •

  .األربعة ومشتقاتها
  .االنحدار أو الميل الطبوغرافي للموقع •
  ). ات الحقليةاعتماداً على المالحظ(طبيعة التربة وعمقها  •
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اعتماداً على المالحظات   (ألنواع النباتية السائدة في الموقع       ا •
  ).الحقلية

قائمة باألنواع النباتية الموجودة في الموقع، وفي حال عـدم            •
التأكد من اسم النبات يطلق عليه اسم مبدئي يستخدم في كل الكـشوف             

  .  النباتية اآلتية
  . لهذا الغرض اًأعدت مسبقاً خصيصودونت هذه البيانات في استمارة خاصة 

 عينة نباتية من األنواع المشاهدة في جميع المواقـع المدروسـة،   900جمعت ب ـ  
. وبخاصة لألنواع المشاهدة أول مرة والتي لم يسبق جمعها من مواقع أخـرى            

زودت كل عينة ببطاقة أولية كتب عليها رقم الموقع، واسم النبـات أو اسـمه               
 .الشك في صحة اسمه، وتاريخ الجمعالمبدئي في حالة 

 .تسجيل المالحظات الحقلية حول األنواع النباتية المزهرة في كل جولة حقليةج ـ 
 :الدراسة المخبرية .2

 :وتضمنت
一.               ،تجفيف العينات النباتية وتزويد كل منها ببطاقة تضم رقم العينة، وتـاريخ الجمـع

، )خط الطول وخط العرض   (قع  ورقم الموقع الذي جمعت منه العينة، وإحداثيات المو       
وارتفاع الموقع عن سطح البحر، واسم النبات والفصيلة، واسم جامع العينة، واسـم             

  .المصنف الذي قام بتسمية العينة
二.   تسمية العينات النباتية باستخدام الموسوعة النباتية لسورية ولبنـان). P, Mouterd

، )Townsend, C.C.& Guest, E. 1985(، وفلـورا العـراق   )1966,1970,1984
 ).Zohary, M.1972(وفلورا فلسطين 

三.       باألسماء المبدئيـة للنباتـات      ناتصحيح قوائم األنواع للكشوف النباتية وذلك باستبدال 
أسماء نهائية لها بعد تسميتها حسب الفلورات المحلية، وإعداد قائمة شاملة بـاألنواع             

 .النباتية الموجودة في جبل عبد العزيز
四.   لورات والمراجع عن التوطن واالنتماء الجغرافي والـشكل الحيـاتي          التحري في الف

 .وفترة اإلزهار لألنواع النباتية التي تم تسجيلها في جبل عبد العزيز
五.       باالعتماد على الخارطة الطبوغرافية للمنطقة     ) 1الشكل  (رسم خارطة لجبل عبد العزيز

 : وتضم هذه الخارطة، )100000/ 1والمعدة من قبل المؤسسة العامة للمساحة بمقياس (
  ).م100فرق االرتفاع بين المنحنى واآلخر (منحنيات االرتفاع  .1
 .، والطرق الترابية) أمتار6درجة ثالثة معبدة عرض االسفلت أقل من (الطرق الرئيسية  .2
 .خطوط نقل الطاقة الكهربائية .3
 .القرى الموجودة في منطقة الجبل .4
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مواقـع  : اتية السائدة في كل منهـا إلـى       مواقع الدراسة، وصنفت حسب األنواع النب      .5
أشجار البطم الكثيفة، ومواقع أشجار البطم المتفرقة، ومواقع الشيح، ومواقع الـصر،            

 .ومواقع الروثا، ومواقع النيتون، والمواقع التي تسودها األعشاب
 .المنطقة المحمية كما حددتها وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي .6
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  ج والمناقشةـالنتائ

  
 2001بين نتائج المسوح النباتية في منطقة الدراسـة خـالل عـامي        ت .1

 فـصيلة   47 أنواع نباتية في جبل عبد العزيز تعـود إلـى            407  وجود 2002و
  . أجناس 210و

إذ كان من نتائج هذه الدراسة إضافة عدد من األنواع النباتية التي لم يـسبق لهـا أن                  
 : اآلتيذكرت من قبل في جبل عبد العزيز وهي على النحو

 نوعاً لم يرد ذكرها في جبل عبد العزيز وذكرت في مواقع أخرى فـي               232تسجيل  
 ).Mouterd , P. 1966,1970,1984(سورية حسب الموسوعة النباتية لسورية ولبنان 

  :يأتيويمكن تفسير ذلك بما 
ربما أن بعض هذه األنواع كانت موجودة في جبـل عبـد العزيـز ولكـن أغفـل                   .1

Mouterd) 1966  ،1970  ،1984 (         ذكرها في الجبل لكونها واسعة االنتـشار فـي
 .سورية

الشك أن للحماية دوراً كبيراً في تهيئة الفرصة لتكاثر العديد من األنـواع النباتيـة                .2
النادرة ومحدودة االنتشار والحساسة للتدخالت البشرية وخصوصاً الرعي، ويظهـر          

% 61لنجيلية المستساغة، إذ إن     هذا بصورة خاصة في نسبة عدد األنواع البقولية وا        
من نباتات الفصيلة النجيلية الموجودة فـي جبـل         % 57من نباتات الفصيلة الفولية و    

 .عبد العزيز تم تسجيلها خالل دراستنا الحالية أول مرة في الجبل
إلى ) Mouterd , P. 1966,1970,1984( أنواع لم تشر الفلورا األكثر حداثة 5تسجيل 

 :  بل خصت وجودها في لبنان فقط وهي وجودها في سورية،
Isatis tinctoria L., Geranium libanoticum Schenk., Papaver subpiriforme 

Fedde  Ranunculus demissus DC., Hyoscyamus niger L..  
ويمكن تفسير وجود هذه األنواع المتوسطية عموماً، باإلشارة إلى موقع جبـل عبـد              

تية جغرافية، حيث يحتل جزءاً من البادية المتصلة مـع شـمال            العزيز من وجهة نظر نبا    
العراق وجنوب تركية، ولهذا الموقع المتميز دور كبير في احتوائه على العديد من األنواع              
النباتية من تلك المناطق، فهو يتميزعن بقية مناطق البادية بعـدد مـن األنـواع النباتيـة               

  .  التورانية الموجودة في البادية-ةالمتوسطية، إضافة إلى األنواع االيراني
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البتة ال ) Mouterd, P. 1966,1970,1984( أنواع لم تذكرها فلورا موتيرد 5تسجيل 
)  العـراق  –فلسطين  (في سورية وال في لبنان، وإنما ذكرت في فلورات البلدان المجاورة            

 Zohary, M.(1972)(وقد تم توصيف هذه األنواع اعتماداً على فلورات هـذه البلـدان   
Flora Palaestina  ،Townsend, C.C.& Guest, E.(1985) Flora of Iraq (  وهـذه

  : األنواع هي
Astragalus gudrunensis Boiss. et Hausskn. ex Boiss., Trigonella 

uncinata Banks et Sol., Holosteum glutinosum (M.B) Fisch. Et Mey., 
Trachyspermum ammi (L.) Sprague, Crocus pallasii Goldbach.  

 وجود هذه األنواع في جبل عبد العزيز إلـى قربـه مـن األجـزاء          ويمكن أن يعزى  
وقد تم توثيق جميع هذه األنـواع بالعينـات         . الشمالية للعراق، إذ يعتقد تسربها من هناك      

 النباتية التي تم جمعها خالل الجوالت الحقلية من جبل عبد العزيـز وبالـصور الملونـة               
  ).5الجدول (

  
تنتمي األنواع النباتية في جبل عبد العزيـز بـشكل رئـيس إلـى فـصائل الفوليـة                  

Fabaceae   والنجمية ،Asteraceae   والنجيلية ،Poaceae    والملفوفيـة ،Brassicaceae ،
، والفـاغرة   Liliaceae، والزنبقيةCaryophyllaceaeوبشكل أقل إلى الفصائل القرنفلية 

Lamiaceae ــسي ــة Apiaceaeة ، والكرف ــشخاشية Boraginaceae، والحمحمي ، والخ
Papaveraceae ــة ــة Ranunculaceae، والحوذاني  ، Scrophulariaceae، والخنازيري

، Campanulaceaeباإلضافة إلى فصائل أخرى متعددة قليلة األنواع كالفصيلة الجرسـية           
  ).1جدول  (Amaryllidaceae، والنرجسية Primulaceaeوالربيعية 
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  الفصائل النباتية الموجودة في جبل عبد العزيز وعدد أنواع كل منها) 1 (جدوللا
  عدد األنواع  عدد األجناس  الفصيلة

Fabaceae  12 49 
Asteraceae  27 48 
Poaceae  23 42 
Brassicaceae  25 36 
Caryophyllaceae  12 26 
Liliaceae  8 25 
Lamiaceae  12 19 
Apiaceae  13 20 
Boraginaceae  9 14 
Papaveraceae  4 12 
Ranunculaceae  6 15 
Scrophulariaceae  4 11 
Rubiaceae  3 6 
Chenopodiaceae   4 5 
Euphorbiaceae  3 6 
Iridaceae  3 5 
Geraniaceae   2 4 
Cistaceae   1 5 
Rosaceae  4 4 
Rutaceae  1 4 
Valerianaceae  1 4 
Hypericaceae  1 4 
Dipsacaceae  3 4 
Campanulaceae   2 2 
Malvaceae  2 2 
Primulaceae   2 2 
Zygophyllaceae  2 2 
Linaceae  1 4 
Solanaceae  1 3 
Anacardiaceae  1 2 
Araceae  1 2 
Convolvulaceae  1 2 
Plantaginaceae  1 2 
Capparidaceae  2 2 
Amaryllidaceae  1 1 
Cyperaceae   1 1 
Fumariaceae  1 1 
Gentianaceae  1 1 
Moraceae  1 1 
Plumbaginaceae  1 1 
Salicaceae  1 1 
Santalaceae   1 1 
Ulmaceae   1 1 
Frankeniaceae 1 1 
Orobanchaceae 1 1 
Thymelaeaceae 1 2 
Crassulaceae 1 1 

 407 210  الكلي العدد
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 أنواع تنتسب إلـى     407(أظهرت هذه الدراسة غنى جبل عبد العزيز باألنواع النباتية          
التـي ال تـشكل سـوى       )  هكتاراً 84050(نسبة إلى مساحته    )  فصيلة 47 أجناس و  210
من األنواع النباتيـة الطبيعيـة      % 12.92من مساحة سورية، فهو يحوي زهاء       % 0.45

 حسب الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي فـي سـورية           نوعاً 3150(الموجودة في سورية    
، ويعود هذا إلى التنوع الطبوغرافي والمناخي للجبل إضـافة إلـى موقعـه فـي            )1998

 &.Townsend, C.C( التورانية من وجهة نظـر نباتيـة جغرافيـة    –المنطقة اإليرانية 
Guest, E.1985 (هذه المنطقة من أغنى المناطق باألنواع ال نباتية كما تحوي على إذ تُعد

، إضافة إلى تـأثره بالمنـاخ       )1987بركودة،  (مراكز تنويع خاصة لبعض الزمر النباتية       
  ).2جدول (المتوسطي بشكل عام 

  
  مقارنة النبات الطبيعي في جبل عبد العزيز مع إجمالي النبات الطبيعي في سورية )2(جدول ال

  إجمالي سورية جبل عبد العزيز  النسبة المئوية
  عدد األنواع النباتية الطبيعية  3150 407 12.92%
 عدد األجناس  900 210 23.33%
 عدد الفصائل  130 47 36.15%

 
  للنباتات الطبيعية في جبل عبد العزيزالشكل الحياتي 

أشارت نتائج التحري عن الشكل الحياتي لألنواع النباتية المسجلة في جبل عبد العزيز             
يراً في أشكال الحياة النباتية فهناك األشجار والشجيرات واألعشاب         إلى أن هناك تنوعاً كب    

  .الحولية والمعمرة وثنائية الحول
وبشكل عام غالبية األنواع النباتية في جبل عبد العزيز هي مـن األعـشاب الحوليـة            

مـن  % 88والتي تشكل نسبة تزيد علـى       )  نوعاً 138(واألعشاب المعمرة   )  نوعاً 222(
  .طبيعي في جبل عبد العزيز مجمل النبات ال

 Pistacia mutica Fisch.etالـبطم األطلـسي    أنواع هي 4وتقتصر األشجار على 
Mey ،كينجـوك  بطم وPistacia khinjuk Stocks ،  والصفـصافSalix acmophylla 

Boiss. ، والنشمUlmus canescens Melville،  ويشكل البطم الشجرة األكثر توافراً فـي 
في المناطق )  شجرة في الهكتار15أكثر من (وتكون كثافتها عالية نسبياً  جبل عبد العزيز 

نتائج الدراسة   (والتحطيب المركزية من الجبل البعيدة عن متناول عمليات القطع والرعي        
، أما أشجار الصفصاف والنشم فهي نادرة وقليلة جداً ولم تالحظ إال قـرب نبـع                )الحقلية

  .الغرة في الوادي دائم الرطوبة
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واللـوز الـشرقي   ، .Ficus carica Lهـي التـين    أنـواع  4من الـشجيرات  يوجد 
Amygdalus orientalis Mill. والزعرور ،Crataegus aronia (L.) Bosc. ،الخـوخ  و

  ..Prunus microcarpa C.A. Meyصغير الثمار 
، .Artemisia herba-alba Assoالـشيح  ) الجنبـات (وأهم األنواع تحت الـشجيرية  

 Salsola villosa والروثا ،.Noaea mucronata ( Forsk.) Asch.et Schweinfالصرو
Del.  ،   نباتياً متصالً قي بعض المناطق وتحتل مساحات واسعة         وتشكل هذه األنواع غطاء 

م   683 في وادي البديع وعلى ارتفـاع        165 بلغت كثافة الشيح في الموقع       إذمن الجبل   
كمـا  . 30/5/2001بتاريخ  % 80التغطية النباتية    و 2م100/  فرداً   300عن سطح البحر    

 في قمة جبل عبـد العزيـز        158 في الموقع    2م100/ فرداً   160وصلت كثافة الصر إلى     
م، 2/5/2001بتاريخ  % 70 م عن سطح البحر والتغطية النباتية        614الغربي على ارتفاع    

 علىبكثافة تزيد    على السفوح الجنوبية لجبل عبد العزيز        195ووجدت الروثا في الموقع     
 .25/10/2001بتاريخ % 80 التغطية النباتية في هذا الموقعبلغت  و2م100/ فرداً 125

 Haloxylon الرمث الموجودة في الجبل أيضاً) الجنبات(ومن األنواع تحت الشجيرية 
salicornicum (Moq.) Bunge ، والقطــفAtriplex leucoclada Boiss. ، والقبــار

Capparis ovata Desf. وبعض أنواع األستراغال ،Astragalus diphterites Fenzel ،
Astragalus gossypinoides Handel-Mazzetti Astragalus microthamnus Boiss., 

et Hausskn.  والزعتـر ،Thymus syriacus Boiss.  والكتـان Linum sulphureum 
Boiss. et Hausskn.  

 نوعاً أهمهـا الميشوكـسيا      12بد العزيز  في جبل ع   من األعشاب ثنائية الحول   يوجد  و
Michauxia nuda DC. وأنواع البوصيري ،Verbascum sinuatum L.و ،Verbascum 

palmyrense Post ،وIsatis tinctoria L. .  
  االنتماء الجغرافي لألنواع النباتية

تم حصر االنتماء الجغرافي لألنواع النباتية في جبل عبد العزيـز باالعتمـاد علـى               
فلورات المحلية وخاصة فلورا فلسطين وفلورا العراق، أما بالنسبة لألنواع التي لم يـرد              ال

ذكر االنتماء الجغرافي لها في الفلورات آنفة الذكر فقد تم تحديد انتمائها الجغرافي استناداً              
إلى التوزع الجغرافي لهذه األنواع كما ذكر في الفلورات المحلية وخاصة فلورا سـورية              

) Bold( نوعاً وضعت بخـط عـريض        141 وقد تم تحديد االنتماء الجغرافي لـ        ولبنان،
  . تمييزاً لها عن بقية األنواع

أن )  أنـواع  407(وتدل دراسة االنتماء الجغرافي لألنواع النباتية في جبل عبد العزيز           
 إيراني توراني، إذ يشكل مجموع األنواع       –النبات الطبيعي في جبل عبد العزيز متوسطي        

مـن مجمـل    % 56)  نوعاً 146( التورانية   –، واألنواع اإليرانية    ) نوعاً 82(متوسطية  ال
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 اإليرانيـة   –المتوسـطية   (النبات الطبيعي في الجبل، وإذا أضفنا األنواع ثنائية االنتمـاء           
من مجمل النبات الطبيعي فـي      % 79 نوعاً، ترتفع هذه النسبة إلى       96والبالغة  ) التورانية

  .جبل عبد العزيز
 التورانية من جهة وتأثره     –هذا يتفق مع موقع جبل عبد العزيز في المنطقة اإليرانية           و

  .بالمناخ المتوسطي من جهة أخرى
كما يضم النبات الطبيعي في جبل عبد العزيز عناصر من المنطقة الصحراوية العربية             

خـرى  حيث يبلغ عدد األنواع الصحراوية العربية عشرة أنواع، باإلضافة إلى عناصـر أ            
  . أوروبية سيبيرية

  زنتائج دراسة االنتماء الجغرافي النباتي لجبل عبد العزي) 3(الجدول 

 النسبة المئوية
  )تقريباً(

عدد األنواع   نمط االنتماء  االنتماء الجغرافي  زـرمـال

36%  146  IT  توراني–إيراني   
20%  82  M  متوسطي  
2%  10  SA صحراوي عربي  

0.2%  1  SD سوداني  

أحادي االنتماء

24%  96  M-IT  إيراني توراني–متوسطي   
3%  12  IT-SA صحراوي عربي-إيراني توراني   

0.2%  1  Eu-IT  إيراني توراني–أوروبي   
0.5%  2  Eu-M متوسطي–أوروبي  
0.2%  1  M-SA صحراوي عربي–متوسطي  
0.2%  1  EB-M  متوسطي-أوروبي سيبيري   

 ثنائي االنتماء

5%  20  EB-M-IT إيراني توراني–متوسطي–بي سيبيريأور 
1%  4  M-IT-SA  صحراوي – إيراني توراني –متوسطي 

  عربي
  ثالثي االنتماء

0.2%  1  EB-M-IT-SD   ايراني – متوسطي –أوربي سيبيري 
 رباعي االنتماء   سوداني-توراني 

  غير محدد  غير محدد   1  0.2%
3%  13  EN  سورية والعراق،  (متوطن في المنطقة

شمال سورية وجنوب ، وفلسطينسورية 
  ).تركية

  متوطن

4%  16  EN متوطن  متوطن في سورية  
 المجموع  407 100%

  

  نـوطـالت
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بالتحري عن األنواع النباتية المتوطنة في سورية والموجودة في جبل عبد العزيز في             
 Mouterd, P. Nouvelle Flore du(الفلورات المحلية وخاصة فلورا سورية ولبنـان  

Liban et de la Syrie Tom I,II,III 1966,1970,1984. ( نوعـاً  16تبين أن هناك 
من مجمل النبات الطبيعي في جبل عبد العزيز وهي نسبة          % 4أي ما يمثل    (نباتياً متوطناً   

  % ).3.22مرتفعة نوعاً ما مقارنة مع نسبة التوطن اإلجمالية في سورية والبالغة 
  .  فصائل مختلفة9 جنساً و14ع إلى تنتمي هذه األنوا

ومن الجدير بالذكر هنا أن معظم هذه األنواع يقتصر انتشارها داخل سـورية علـى               
 Brassica assyriacaمنطقة حوض الجزيرة وأحياناً على جبل عبد العزيز فقط مثل 

sp.nova              وهذا ناتج عن البيئة المناخية والطبوغرافية الخاصة لجبـل عبـد العزيـز ،
  ).4جدول  (تلفة عما حوله من سهول الجزيرةالمخ

  
  األنواع النباتية المتوطنة الموجودة في جبل عبد العزيز) 4(الجدول 

   في سوريةالتوزع الفصيلة  النبات اسم
 التوزع

الجغرافي 
  العام

Echinops descendens 
Hand.- Mazz. 

Asteraceae جبل عبد العزيز، بحيرة ( الجزيرة حوض
  متوطن  ). رأس العينالخاتونية، شرق

Brassica assyriaca 
sp.nova 

Brassicaceae متوطن  ).جبل عبد العزيز( الجزيرة حوض  

Crambe glaberrima 
(Bornm.) n.comb. 

Brassicaceae جبل عبد العزيز، رأس  (الجزيرة حوض
جنوب دير ( البادية -) العين، جنوب ديريك

  ).الزور

 حوض
الجزيرة 
  السورية

Astragalus 
chlorostegius Boiss.et 

Hausskn. 

Fabaceae جبل عبد -رأس العين( الجزيرة حوض
عين (البادية -)دير الزور-العزيز، الحسكة

، غرب T4-، الفرقلسالقريتينمراغة، 
العراق، جنوب غرب قصر الحير، عين 

  ) .البيضا، تدمر

  متوطن

Astragalus 
megaloceras Sam.et 

Eig 

Fabaceae منطقة -)صيدنايا-منين(لشرقية  البنان سلسلة
 الداخليةالمناطق -)قرب الديماس(دمشق 

-)جبل عبد العزيز(حوض الجزيرة -)حلب(
، شمال البيضاغرب عين (البادية السورية 

  ).قصر الحير

  متوطن

  

 …4يتبع الجدول 

Onobrychis pinnata Fabaceae كم شمال دير  10جبل عبد العزيز، ( الجزيرة حوض   متوطن
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(Bertol.)  
Hand.- Mazz. 

 -تدمرتدمر، السخنة، (البادية السورية -)الزور
عين البيضا، غرب آراك، -حمص، الردة، تدمر

 أبو-القريتين، تدمر-شمال شرق زالف، قصر الحير
  ).كمال

Crocus macrobolbos 
Jovet et Gomb. 

Iridaceae منطقة دمشق -)الشدادة-الحسكة (الجزيرة حوض
 البادية -)قاسيوندمشق، جبل سهل الصحراء، قرب (

  ) .تدمر(
  متوطن

Satureia pallaryi 
Thieb. 

Lamiaceae الشدادة، -جبل عبد العزيز، الحسكة( الجزيرة حوض
، الخاتونية كم جنوب غرب دير الزور، بحيرة 10-70

  البادية السورية-)جنوب الحسكة
  متوطن

Ajuga chamaepitys 
(L.) Schreb. 

Lamiaceae اكن انتشاره في سورية وقد أظهرت هذه لم يذكر أم
  متوطن .الدراسة وجوده في جبل عبد العزيز

Allium Karyateini 
Post 

Liliaceae حوض -)جبل قاسيون( منطقة دمشق في يوجد
، دمشق القريتين(البادية -)جبل عبد العزيز(الجزيرة 

  ).القريتين، تدمر-
  متوطن

Allium 
pseudophaneranther

um Rech.F. 

Liliaceae وأظهرت الدراسة الحالية ) القريتين( في البادية يوجد
  متوطن  .وجوده في جبل عبد العزيز

Bellevalia densiflora 
Boiss. 

Liliaceae عين الحرامية، كسب( شمال الالذقية في يوجد(-
المناطق -)الهيالنة قرب حلب(المناطق الداخلية 
منطقة دمشق -)تدمر-حمص(الداخلية والبادية 

حديدي، خربة -حمص (حمصغرب -)ميسلون(
). صلخد(جبل العرب -)الصنمين(حوران -)التين

 .وأظهرت الدراسة الحالية وجوده في جبل عبد العزيز

  متوطن

Muscari dinsmorei 
Rech.fil. 

Liliaceae وأظهرت) أبيضشرق تل ( في حوض الجزيرة يوجد
 متوطن  .الدراسة الحالية وجوده في جبل عبد العزيز

Linum chaborasicum 
sp.nova 

Linaceae الجزيرة حوض  ) .الحسكة-العزيزجبل عبد ( الجزيرة حوض 
العزيزجبل عبد (

  ). الحسكة-
Haplophyllum 

chaborasium Boiss
 et Hausskn. 

Rutaceae تل كوكب، شرق رضفاف الخابو( الجزيرة حوض ،
وأظهرت الدراسة الحالية وجوده في جبل ) القامشلي

  .. العزيزعبد
  متوطن

Verbascum porteri 
Post. 

Scrophulari
aceae 

وادي الزمراني، جبل حليمة، ( الشرقية لبنان سلسلة
شمال - قارة،دير عطية-طلعة موسى، عسال الورد

مسكنة، (البادية -)النبك، يبرود، وادي هريرة
وأظهرت الدراسة الحالية وجوده في جبل . )القريتين

  .عبد العزيز

  متوطن
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  ارــاإلزه

  

تبين من خالل تسجيل المالحظات الحقلية حول إزهار النباتات الطبيعية في جبل عبد             
العزيز إضافة إلى ما ذكرته الفلورات المحلية عن فترة إزهار هذه األنـواع أن غالبيـة                

تبلـغ نـسبة األنـواع       األنواع تزهر في فصل الربيع وأكثر األشهر إزهاراً هو نيسان إذ          
أما أقل األشهر إزهاراً فهما     % 53ثم آذار   % 72يليه شهر أيار     % 79.5له  المزهرة خال 

   %.2كانون األول وكانون الثاني حيث تقل نسبة األنواع المزهرة في كل منهما عن 
  

  يوضح المخطط البياني اآلتي النسبة المئوية لألنواع المزهرة خالل أشهر السنة
  

النسبة المئوية لألنواع المزهرة خالل أشهر السنة
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مع الفصائل التي تنتمي لها والـشكل       األنواع النباتية الموجودة في جبل عبد العزيز         )5 (جدولال

  .الحياتي واالنتماء الجغرافي وفترة اإلزهار لكل منها
النبات اسم الجغرافي االنتماء الحياتي الشكل الفصيلة   اإلزهارموعد 

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. Amaryllidaceae  أيار - نيسان IT(EM) رمعم عشب
Pistacia khinjuk Stocks Anacardiaceae شجرة IT أيار - نيسان 
Pistacia mutica Fisch.et Mey . Anacardiaceae شجرة IT نيسان - شباط 
Eminium intortum ( Banks et Sol.) 
O.Kuntze 

Araceae معمر عشب EM أيار - آذار 

Eminium spiculatum ( Blume) 
O.Kuntze 

Araceae معمر عشب EM ( IT ) أيار - شباط 

Achillea aleppica DC.subsp. aleppica. Asteraceae معمر عشب IT حزيران - نيسان 
Achillea biebersteinii Afan. Asteraceae معمر عشب IT تموز - نيسان 
Achillea falcata L. Asteraceae معمر عشب WIT تموز - نيسان 
Achillea wilhelmsii C. Koch Asteraceae معمر عشب WIT تموز - نيسان 
Anthemis aaronsohnii Eig Asteraceae حولي عشب ESA أيار - نيسان 
Anthemis haussknechtii Boiss . & 
Reuter 

Asteraceae حولي عشب IT أيار - آذار 

Anthemis pseudocotula Boiss. Asteraceae حولي عشب EM-IT أيار - آذار 
Anthemis rascheyana Boiss. Asteraceae حولي عشب WIT الربيع 
Anthemis scariosa Banks et Sol. in 
Russell 

Asteraceae حولي عشب IT أيار - نيسان 

Artemisia herba - alba  Asso Asteraceae معمر عشب IT 1( كانون - أيلول.(
Carduus australis L. Asteraceae حولي عشب WIT(EM) حزيران - نيسان 
Carthamus oxyacanthus M.Bieb. Asteraceae حولي عشب WIT تموز - حزيران 
Centaurea balsamitoides Post Asteraceae حولي عشب IT آب - حزيران 
Centaurea behen L. Asteraceae عشب -  الحول ثنائي عشب

 معمر
EM-IT تموز - أيار 

Centaurea bruguieriana (DC.) 
Hand.- Mazz.Subsp. bruguieriana  

Asteraceae حولي عشب IT تموز 

Centaurea handelii Wagenitz. Asteraceae سورية في متوطن معمر عشب 
 أيار العراق و

Centaurea rigida Banks et Sol. Asteraceae عشب -  الحول ثنائي عشب

 معمر
WIT تموز - أيار 

Centaurea virgata Lam. Asteraceae معمر عشب IT آب - تموز 
Chardinia orientalis (L.)O.Kuntze. Asteraceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Cichorium pumilum Jacq. Asteraceae حولي عشب M-WIT حزيران - أيار 
Cousinia stenocephala Boiss Asteraceae معمر عشب IT تموز - أيار 
Cousinia wesheni Post Asteraceae معمر عشب IT آب - حزيران 
Crepis aculeata ( DC.) Boiss.  Asteraceae حولي عشب EM أيار - نيسان 
Crepis foetida L. Asteraceae حولي عشب EB-M-WIT أيلول - نيسان 
Crepis kotschyana Boiss. Asteraceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Crepis sancta (L.) Babcock. Asteraceae حولي عشب M-WIT-SA أيار - األول كانون
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. Asteraceae حولي عشب M-WIT حزيران  - نيسان 
Cymbolaena griffithii ( A.Gray) 
Wagenitz 

Asteraceae حولي عشب IT أيار - آذار 
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Echinops descendens Hand.- Mazz. Asteraceae الحول ثنائي عشب     متوطن
Echinops viscosus DC. Asteraceae معمر عشب EM آب - أيار 
Filago contracta (Boiss.) Chrtek et 
Holub. 

Asteraceae حولي عشب WIT(EM) حزيران - آذار 

Filago desertorum Pomel. Asteraceae حولي عشب SA-WIT أيار - آذار 
Filago pyramidata L. Asteraceae حولي عشب M(IT) أيار - آذار 
Garhadiolus hedypnois ( Fisch. et  
C.A.Meyer ) Jaub.et Spach 

Asteraceae حولي عشب IT أيار - آذار 

Gundelia tornefortii L.  Asteraceae معمر عشب IT أيار - نيسان 
Jurinea mesopotamica Hand.Mazz. Asteraceae مرمع عشب IT حزيران - أيار 
Koelpinia linearis Pallas. Asteraceae حولي عشب SA-IT نيسان - آذار 
Leontodon laciniatus ( Bertol.) Widder 
ex Bornm.  

Asteraceae حولي عشب SA-WIT أيار - نيسان 

Matricaria aurea (L.) Schultz Bip. Asteraceae حولي عشب SM-IT الربيع 
Onopordum heteracanthum C.A Meyer Asteraceae الحول ثنائي عشب IT تموز - نيسان 
Picris kotschyi Boiss. Asteraceae حولي عشب IT أيار - آذار 
Scariola orientalis ( Boiss.) Sojak Asteraceae قزمة شجيرة IT أيلول - آب 
Scorzonera judaica Eig. Asteraceae معمر عشب IT أيار - شباط 
Scorzonera multiscapa Boiss Asteraceae معمر عشب EM أيار - نيسان 
Scorzonera papposa DC. Asteraceae معمر عشب IT(EM) أيار - آذار 
Serratula cerinthifolia ( Sm) Boiss. Asteraceae معمر عشب EM-IT آب - أيار 
Siebera pungens (Lam.) J. Gray Asteraceae ليحو عشب IT  
Tragopogon longirostris Bisch.ex 
Schultz Bip. 

Asteraceae الحول ثنائي عشب EM-WIT تموز - نيسان 

Alkanna hirsutissima (Bertol.) A.DC. Boraginaceae معمر عشب IT أيار - آذار 
Alkanna kotschyana DC. Boraginaceae معمر عشب M-IT تموز - نيسان 
Alkanna orientalis (L.) Boiss. Boraginaceae معمر عشب EM-IT حزيران - آذار 
Anchusa hybrida Ten. Boraginaceae الحول ثنائي عشب M حزيران - شباط 
Anchusa strigosa Labill. Boraginaceae معمر عشب EM-IT حزيران - آذار 
Arnebia  decumbens (Vent.) Coss. et  
Kralik 

Boraginaceae وليح عشب SA-IT حزيران - آذار 

Arnebia linarifolia DC. Boraginaceae حولي عشب SA-WIT الربيع 
Heterocaryum szovitsianum( Fisch et 
Mey.) A. DC. 

Boraginaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 

Lithospermum  arvense L. Boraginaceae حولي عشب EB-M-IT نيسان - آذار 
Lithospermum tenuiflorum L.fil. Boraginaceae حولي عشب EM-IT نيسان - آذار 
Moltkia longiflora ( Bertol.) Wettst. Boraginaceae قزمة شجيرة IT أيار - نيسان 
Onosma aleppica Boiss. Boraginaceae الحول ثنائي عشب IT أيار - نيسان 
Rochelia disperma ( L.fil.) C.Koch. Boraginaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Lappula sessiliflora ( Boiss.) Gurke Boraginaceae  حولي عشب IT حزيران - نيسان 
Aethionema carneum ( Banks et Sol.) 
Fedtsch.  

Brassicaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 

Alyssum damascenum Boiss. Et Gaill Brassicaceae حولي عشب WIT  نيسان - اطشب 
Alyssum dasycarpum Steph. Brassicaceae حولي عشب IT حزيران - آذار 
Alyssum szowitsianum Fisch . et Mey. Brassicaceae حولي عشب EM-IT أيار - آذار 
Aubrietia parviflora Boiss. Brassicaceae معمر عشب IT  
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Brassica assyriaca sp.nova Brassicaceae معمر -  الحول ثنائي عشب   متوطن
Brassica deflexa Boiss. Brassicaceae حولي عشب IT حزيران - آذار 
Calepina irregularis ( Asso.)Thell. Brassicaceae حولي عشب M-IT(S.WEB)  نيسان - شباط
Cardaria chalepensis (L.) Hand-
Mazz. 

Brassicaceae معمر عشب EM أيار - آذار 

Chorispora syriaca Boiss.= 
Chorispora purpurascens ( Banks et 
Sol.) Eig. 

Brassicaceae 
 أيار - شباط WIT حولي عشب

Clypeola echinata D.C. Brassicaceae حولي عشب WIT نيسان - شباط 
Clypeola jonthlaspi L. Brassicaceae حولي عشب M-WIT(EB) أيار -  الثاني كانون
Crambe alutacea Handel- Mazzetti Brassicaceae و سورية في متوطن معمر عشب 

 العراق
 أيار - نيسان

Crambe glaberrima ( Bornm.) 
n.comb. 

Brassicaceae آيار - آذار  متوطن معمر عشب 

Crambe orientalis L.  Brassicaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 
Erophila setulosa Boiss . et Bal. Brassicaceae حولي عشب IT نيسان - شباط 
Erophila verna (L.) E. Meyer. Brassicaceae حولي عشب M-IT-EB الربيع 
Eruca vesicaria (L.) Cav. Brassicaceae حولي عشب M-IT(SA-EB)  -  الثاني كانون

 حزيران
Erucaria bornmuelleri O.E.Schulz. Brassicaceae الرافدين بالد في متوطن حولي عشب 

  أرمينيا و
 الربيع

Erucaria hispanica (L.) Druce Brassicaceae حولي عشب EM حزيران - شباط 
Erysimum crassipes C.A. Mey. Brassicaceae معمر عشب IT(M) حزيران - نيسان 
Euclidium syriacum (L.) R. Br. Brassicaceae حولي عشب EU-IT آذار - شباط 
Iberis odorata L.  Brassicaceae حولي عشب M(IT) أيار - آذار 
Isatis aleppica Scop., 1786 Brassicaceae الحول ثنائي عشب EM-IT نيسان - شباط 
Isatis tinctoria L. Brassicaceae الحول ثنائي عشب M-IT-EB  
Malcolmia crenulata (D.C.) Boiss. Brassicaceae حولي عشب EM(IT) نيسان - األول كانون
Matthiola longipetala ( Vent.) DC. Brassicaceae حولي عشب EM-IT أيار - آذار 
Neslia apiculata Fisch.et.Mey.et Ave-
Lall. 

Brassicaceae حولي عشب M-WIT(EB) أيار - شباط 

Rapistrum rugosum (L.) All.  Brassicaceae حولي عشب M-IT يرانحز - نيسان 
Sinapis alba L.  Brassicaceae حولي عشب M-IT(EB) حزيران - آذار 
Sisymbrium septulatum DC. Brassicaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Brassicaceae حولي عشب EB-M-IT الربيع 
Sisymbrium orientale L. Brassicaceae حولي عشب M-IT(EB) أيار - نيسان 
Texiera glastifolia (D.C.) Jaub.et Sp. Brassicaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 
Thlaspi perfoliatum L. Brassicaceae حولي عشب M-IT(EB) نيسان - شباط 
Torularia torulosa (Desf.) 
O.E.Schulz. 

Brassicaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 

Campanula strigosa Banks et Sol. Campanulaceae حولي عشب EM-IT حزيران - نيسان 
Michauxia nuda DC. Campanulaceae الحول ثنائي عشب IT آب - أيار 
Capparis ovata Desf. Capparidaceae قزمة شجيرة EM-IT-SA آب - شباط 
Cleome glaucescens D.C. Capparidaceae معمر عشب IT أيار - آذار 
Buffonia ephedrina Sam. Caryophyllaceae  حزيران  في  يزهر IT معمر عشب

 أيلول -
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Dianthus cyri Fisch.et Mey. Caryophyllaceae  - نيسان  في  يزهر IT(M) حولي عشب

 حزيران
Dianthus pachypetalus Stapf Caryophyllaceae  تموز- حزيران IT معمر عشب
Dianthus strictus Banks et Sol. Caryophyllaceae الثاني كانون - أيار EM(IT) معمر عشب
Gypsophila arabica Barkoudah  Caryophyllaceae  آب - أيار WIT(SA) معمر عشب
Gypsophila damascena Boiss.  Caryophyllaceae  تموز - أيار IT معمر عشب
Gypsophila pallida Stapf 1886 Caryophyllaceae  سورية في متوطن معمر عشب

 الربيع العراق و

Gypsophila pilosa Huds. Caryophyllaceae  أيار - نيسان IT حولي عشب
Habrosia spinuliflora (ser.) Fenzl Caryophyllaceae  نيسان - آذار IT حولي عشب
Herniaria hirsuta L.    Caryophyllaceae  حزيران - رآذا M-IT-EB  حولي عشب
Holosteum glutinosum (M.B.) 
Fisch.et Mey. 

Caryophyllaceae  نيسان - آذار IT حولي عشب

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. Caryophyllaceae  أيار - شباط M-IT(EB) حولي عشب
Minuartia picta (Sibth.et Sm.) 
Bornm. 

Caryophyllaceae  أيار - آذار IT(M-SA) حولي عشب

Paronychia kurdica Boiss. Caryophyllaceae  حزيران - آذار IT معمر عشب
Silene behen L. Caryophyllaceae  أيار - آذار M حولي عشب
Silene colorata Poir. Caryophyllaceae  أيار - شباط M حولي عشب
Silene coniflora Nees. Caryophyllaceae  آيار - آذار IT(M) حولي عشب
Silene conoidea L. Caryophyllaceae  أيار - آذار IT-EM حولي عشب
Silene kotschyi Boiss. Caryophyllaceae  تموز - أيار EM حولي عشب
Silene linearis Decne. Caryophyllaceae  حزيران - أيار ESD(SA) حولي عشب
Silene longipetala Vent. Caryophyllaceae  تموز - نيسان M(IT) معمر عشب
Silene muscipula L.  Caryophyllaceae  أيار - آذار M(S.WEU) حولي عشب
Silene stenobotrys Boiss. et  
Hausskn 

Caryophyllaceae  تموز - أيار EM-IT معمر عشب

Spergularia diandra (Guss.) Boiss.  Caryophyllaceae  أيار - شباط M-IT-SA حولي عشب
Vaccaria pyramidata Medik. Caryophyllaceae   M(IT-EB) حولي عشب
Velezia rigida L.  Caryophyllaceae  حزيران - نيسان EM(IT-EB) حولي عشب
Atriplex leucoclada Boiss.  Chenopodiaceae قزمة شجيرة ESA-IT آب - نيسان 
Haloxylon salicornicum (Moq.) 
Bunge. 

Chenopodiaceae قزمة يرةشج SA  الخريف 

Noaea mucronata ( Forsk.) Asch.et 
Schweinf.  

Chenopodiaceae قزمة شجيرة IT(M) آب - تموز 

Salsola autrani post. Chenopodiaceae حولي عشب IT أيلول - تموز 
Salsola villosa Del.  Chenopodiaceae قزمة شجيرة SA-IT 1(تشرين – حزيران(
Helianthemum aegyptiacum ( L.) 
Mill.  

Cistaceae  حولي عشب M-WIT نيسان - شباط 

Helianthemum lasiocarpum Desf.ex 
Jacques et Herincq  

Cistaceae  حولي عشب M أيار - آذار 

Helianthemum ledifolium (L.) Mill. Cistaceae  حولي عشب M(SA, WIT)  أيار - آذار
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 
Var.microcarpum Coss.ex Wilk. 

Cistaceae  حولي عشب M(SA, WIT)  نيسان - شباط

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.  Cistaceae  حولي عشب M-IT أيار - شباط 
Convolvulus betonicifolius Mill. Convolvulaceae معمر عشب EM(IT) آب - نيسان 
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Convolvulus reticulatus Choisy Convolvulaceae معمر عشب IT تموز – حزيران 
Umbilicus intermedius Boiss. Crassulaceae معمر عشب EM-WIT أيار - آذار 
Carex stenophylla Wahlenberg Cyperaceae  معمر عشب IT الربيع 
Cephalaria setosa Boiss. et  Hohen. Dipsacaceae حولي عشب IT تموز - حزيران 
Pterocephalus brevis Coulter Dipsacaceae حولي عشب EM-IT حزيران - نيسان 
Scabiosa argentea L. Dipsacaceae عشب -  الحول ثنائي عشب

 معمر
M-WIT(EB) أيلول - أيار 

Scabiosa palaestina L. Dipsacaceae حولي عشب EM-IT الربيع 
Andrachne telephioides L. Euphorbiaceae معمر عشب M-IT  آب - آذار 
Chrozophora hierosolymitana 
Spreng. 

Euphorbiaceae معمر عشب S&EM-IT األول تشرين - أيار

Euphorbia chaborasica Gombault Euphorbiaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 
Euphorbia falcata L.  Euphorbiaceae حولي عشب M-WIT(EB) تموز - آذار 
Euphorbia helioscopia L.  Euphorbiaceae حولي عشب EB-M(IT-SD)  تموز - شباط
Euphorbia reuteriana Boiss. Euphorbiaceae حولي عشب EM نيسان - آذار 
Astragalus ancistrocarpus Boiss . et  
Hausskn . 

Fabaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 

Astragalus chlorostegius Boiss.et 
Hausskn. 

Fabaceae نيسان - آذار  متوطن معمر عشب 

Astragalus corrugatus Bertol. Fabaceae حولي عشب WIT-SA نيسان - آذار 
Astragalus cruciatus Link. Fabaceae حولي عشب M-SA(IT) نيسان - شباط 
Astragalus dactylocarpus Boiss. Fabaceae معمر عشب IT  نيسان - آذار 
Astragalus diphterites Fenzel Fabaceae قزمة شجيرة IT تموز- حزيران 
Astragalus erisyphe Eig Fabaceae معمر عشب IT آيار - نيسان 
Astragalus gossypinoides Handel - 
Mazzetti 

Fabaceae قزمة شجيرة IT تموز- حزيران 

Astragalus gudrunensis Boiss et 
Hausskn. 

Fabaceae سورية في متوطن معمر عشب 
 حزيران - نيسان العراق و

Astragalus guttatus Banks et Sol.  Fabaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 
Astragalus hamosus L.. Fabaceae حولي عشب M-IT نيسان - شباط 
Astragalus megaloceras Sam.et Eig Fabaceae أيار - آذار  متوطن معمر عشب 
Astragalus microthamnus Boiss. et 
Hausskn. 

Fabaceae سورية في متوطن قزمة شجيرة 
 نيسان - آذار العراق و

Astragalus mossulensis Bunge Fabaceae معمر عشب IT نيسان 
Astragalus nucleiferus Boiss.  Fabaceae 

 معمر عشب
 شمال متوطن
 جنوب و سورية

  تركية
 نيسان - آذار

Astragalus platyraphis Fisch. Fabaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 
Astragalus schimperi Boiss.  Fabaceae حولي عشب SA نيسان 
Astragalus tribuloides Del. Fabaceae حولي عشب SA-IT نيسان - شباط 
Ervum orientale Boiss.  Fabaceae حولي عشب EM-IT أيار - آذار 
Hippocrepis unisiliquosa L.  Fabaceae حولي عشب M-IT نيسان - آذار 
Lathyrus cicera L. Fabaceae حولي عشب M-IT أيار - نيسان 
Lotus gebelia Vent. Fabaceae معمر عشب IT(EM) تموز - نيسان 
Medicago radiata L.  Fabaceae حولي عشب IT أيار - آذار 
Medicago rigidula (L.) All. Fabaceae حولي عشب M(IT) أيار - آذار 
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 …5يتبع جدول 
Onobrychis crista-galli (L.) Lam.  Fabaceae حولي عشب SA(IT) نيسان – شباط 
Onobrychis kotschyana Fenzl. Fabaceae معمر عشب IT أيار - نيسان 
Onobrychis lanata Boiss. Fabaceae معمر عشب IT أيار - آذار 
Onobrychis pinnata (Bertol.) Hand.- 
Mazz. 

Fabaceae نيسان - آذار  متوطن معمر عشب 

Ononis sicula Guss.  Fabaceae حولي عشب SM-SA-IT نيسان - آذار 
Pisum humile Boiss.et Noe= Pisum 
syriacum ( Berg.) Lehm. 

Fabaceae حولي عشب WIT(EM) نيسان - آذار 

Trifolium campestre Schreb. Fabaceae حولي عشب M(EB-IT) أيار - شباط 
Trifolium cherleri L. Fabaceae حولي عشب M(IT) نيسان - آذار 
Trifolium dasyurum Presl.  Fabaceae حولي عشب EM(IT) نيسان - آذار 
Trifolium scabrum L. Fabaceae حولي عشب M(IT-EB) حزيران - نيسان 
Trifolium tomentosum L.  Fabaceae حولي عشب M-WIT-WEB  أيار - شباط
Trigonella astroites Fisch. et Mey. Fabaceae حولي عشب IT  أيار - آذار 
Trigonella aurantiaca Boiss. Fabaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Trigonella caerulescens (Bieb.) 
Halacsy. 

Fabaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 

Trigonella kotschyi Fenzl. Fabaceae حولي عشب EM أيار - آذار 
Trigonella monantha C.A.Mey.  Fabaceae حولي عشب IT أيار - آذار 
Trigonella monspeliaca L. Fabaceae حولي عشب M نيسان -  شباط 
Trigonella sibthorpii Boiss. Fabaceae حولي عشب EM أيار - شباط 
Trigonella spruneriana Boiss. Fabaceae حولي عشب EM نيسان - آذار 
Trigonella stellata Forssk. Fabaceae حولي عشب SA(WIT) نيسان - شباط 
Trigonella uncinata Banks & Sol. Fabaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Vicia amphicarpa Dorthes. Fabaceae حولي عشب M يارأ - آذار 
Vicia cuspidata Boiss. Fabaceae حولي عشب EM نيسان - آذار 
Vicia peregrina L. Fabaceae حولي عشب M-IT نيسان - شباط 
Vicia sativa L.  Fabaceae حولي عشب M(IT-EB) نيسان - آذار 
Frankenia intermedia D.C. Frankeniaceae قزمة شجيرة IT آب - حزيران 
Fumaria parviflora Lam. Fumariaceae حولي عشب M-EB-IT تموز -  الثاني كانون
Gentiana olivieri Griseb Gentianaceae معمر عشب IT حزيران - نيسان 
Erodium cicutarium (L.) L'Her. Geraniaceae  حولي عشب EB-M-IT نيسان - شباط 
Erodium glaucophyllum (L.) L' He'r Geraniaceae  عمرم عشب SA(WIT) نيسان - آذار 
Geranium libanoticum Schenk. Geraniaceae  معمر عشب EM أيار - نيسان 
Geranium rotundifolium L. Geraniaceae  معمر عشب WEB-M-WIT  تموز - آذار
Hypericum libanoticum N. Robson.  Hypericaceae معمر عشب EM آب - أيار 
Hypericum olivieri (Spach) Boiss. Hypericaceae معمر عشب IT حزيران - أيار 
Hypericum retusum Auch Hypericaceae معمر عشب IT حزيران - نيسان 
Hypericum triquetrifolium Turra Hypericaceae معمر عشب EM-IT أيلول - أيار 
Crocus cancellatus Herbert  Iridaceae معمر عشب EM-IT األول نتشري -  أيلول  - 

 الثاني تشرين
Crocus macrobolbos Jovet et Gomb. Iridaceae األول تشرين  متوطن معمر عشب - 

 الثاني تشرين
Crocus pallasii Goldbach Iridaceae معمر عشب IT الثاني تشرين 
Gladiolus aleppicus Boiss . Iridaceae معمر عشب IT أيار - آذار 
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 …5يتبع جدول 
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. Iridaceae معمر عشب M-IT نيسان - شباط 
Balotta  saxatilis Sieb.ex J.et C. 
Presl. 

Lamiaceae معمر عشب EM(IT) أيلول - أيار 

Lamium aleppicum Boiss. et  
Hausskn 

Lamiaceae حولي عشب M-IT  

Phlomis bruguieri Desf. Lamiaceae معمر عشب IT تموز - أيار 
Salvia palaestina Benth. Lamiaceae معمر عشب EM-IT آب - نيسان 
Salvia suffruticosa Montb. et  Auch. Lamiaceae قزمة شجيرة IT  
Satureia pallaryi Thieb. Lamiaceae الصيف و الخريف  متوطن قزمة شجيرة 
Scutellaria cretacea  Boiss. et  
Hausskn. 

Lamiaceae معمر عشب IT الربيع 

Sideritis microchlamys ( Hand-
Mazz.) Bornm 

Lamiaceae معمر عشب IT آب - حزيران 

Teucrium multicaule Montbr . et  
Auch. 

Lamiaceae قزمة شجيرة IT الربيع 

Teucrium polium L. Lamiaceae معمر عشب M-IT أيلول - أيار.  
Thymus syriacus Boiss. Lamiaceae قزمة شجيرة EM-IT تشرين - حزيران 

 األول
Ziziphora ' Abd-el-Azizii ' Hand. 
Mazz. 

Lamiaceae سورية  في متوطن حولي عشب
  والعراق

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.  Lamiaceae   متوطن  
Ajuga tridactylites Gingins ex Benth. Lamiaceae  معمر عشب EM-IT الثاني تشرين - أيار
Eremostachys macrophylla 
Montb.et Auch. 

Lamiaceae  معمر عشب IT حزيران - نيسان 

Salvia samuelssonii Rech.fil. Lamiaceae  معمر عشب EM-WIT أيار - آذار 
Scutellaria tomentosa Bertol.  Lamiaceae  معمر عشب WIT آب - نيسان 
Ziziphora capitata L.  Lamiaceae  حولي عشب M-IT  تموز - آذار 
Ziziphora tenuior L. Montb,et Auch  Lamiaceae  حولي عشب IT  حزيران - أيار 
Allium ampeloprasum L.        Liliaceae معمر عشب M-IT تموز - نيسان 
Allium chloranthum Boiss. Liliaceae معمر عشب EM آب - تموز 
Allium Karyateini Post Liliaceae تموز- حزيران  متوطن معمر عشب 
Allium laceratum Boiss.  et Noe Liliaceae معمر عشب IT أيار 
Allium myrianthum Boiss. Liliaceae معمر عشب EM حزيران  - نيسان 
Allium pseudophanerantherum 
Rech.F. 

Liliaceae متوطن معمر عشب  

Allium sindjarense Boiss. Et 
Hausskn.  

Liliaceae معمر عشب IT حزيران - نيسان 

Allium stamineum Boiss. Liliaceae معمر عشب EM-IT نيسان 
Bellevalia densiflora Boiss. Liliaceae أيار - نيسان  متوطن معمر عشب 
Bellevalia flexuosa Boiss.  Liliaceae معمر عشب EM حزيران - أيار 
Bellevalia longipes Post. Liliaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 
Bellevalia trifoliataTen Liliaceae معمر عشب M نيسان - شباط 
Colchicum hierosolymitanum Feinbr. Liliaceae معمر عشب EM كانون - األول تشرين

 األول
Gagea chlorantha (MB) Schult. fil. Liliaceae معمر عشب EM(IT) نيسان - باطش 
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Gagea circinnata (L.f.) Pascher Liliaceae معمر عشب EM-IT أيار - نيسان 
 …5يتبع جدول 

Gagea procera Mout.  Liliaceae سورية في متوطن معمر عشب 
 نيسان  وفلسطين

Lloydia rubroviridis Boiss.et Ky. Liliaceae معمر عشب EM أيار - آذار 
Muscari comosum (L.) Mill. Liliaceae معمر عشب M حزيران - آذار 
Muscari dinsmorei Rech.fil. Liliaceae متوطن معمر عشب  
Muscari longipes Boiss. Liliaceae معمر عشب IT أيار - آذار 
Muscari parviflorum Desf. Liliaceae معمر عشب M الثاني تشرين - أيلول
Muscari pinardi Boiss. Liliaceae معمر عشب EM أيار - آذار 
Ornithogalum narbonense L.  Liliaceae معمر عشب M أيار - نيسان 
Ornithogalum neurostegium  Boiss. 
et Bl. 1884 

Liliaceae معمر عشب EM-IT حزيران - نيسان 

Tulipa montana Lindley.  Liliaceae معمر عشب EM-IT أيار - آذار 
Linum chaborasicum sp.nova Linaceae متوطن معمر عشب   
Linum mucronatum , ssp. orientale 
(Boiss.) Davis. 

Linaceae معمر عشب IT أيار - نيسان 

Linum mucronatum Bertol., ssp. 
armenum (Bordz.) Davis. 

Linaceae 
حولي عشب - معمر عشب IT أيار - آذار 

Linum sulphureum Boiss. et 
Hausskn 

Linaceae قزمة شجيرة IT أيلول - نيسان 

Alcea rufescens  Boiss. Malvaceae معمر عشب SA أيار - نيسان 
Malva aegyptia L. Malvaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 
Ficus carica L. Var. rupestris  
Hausskn. 

Moraceae شجيرة M-IT  

Orobanche mutelii F. W. Schultz . Orobanchaceae معمر عشب M-IT أيلول - نيسان 
Glaucium corniculatum (L.) 
J.H.Rudolph. 

Papaveraceae حولي عشب M-IT(EB) تموز - شباط 

Glaucium grandiflorum Boiss. et 
Huet 

Papaveraceae معمر عشب IT حزيران - نيسان 

Hypecoum imberbe Sibth.et Sm. Papaveraceae حولي عشب M(IT) آيار - شباط 
Hypecoum pendulum L.  Papaveraceae حولي عشب M-IT أيار - آذار 
Papaver argemone L.  Papaveraceae حولي عشب M(IT-EB) أيار - آذار 
Papaver glaucum Boiss. et Hausskn Papaveraceae حولي عشب IT حزيران - أيار 
Papaver polytrichum Boiss. et Ky Papaveraceae حولي عشب EM الربيع 
Papaver rogersii Exell. Papaveraceae سورية في متوطن حولي عشب 

 الربيع العراق و

Papaver subpiriforme Fedde. Papaveraceae الحول ثنائي -  حولي عشب EM الربيع 
Papaver syriacum Boiss.  Papaveraceae حولي عشب EM أيار - شباط 
Roemeria hybrida (L.) D.C.  Papaveraceae حولي عشب M-IT حزيران - آذار 
Roemeria refracta ( Stev.) D.C. Papaveraceae حولي عشب IT الربيع 
Plantago afra L.  Plantaginaceae حولي عشب M-IT أيار - آذار 
Plantago ovata Forssk. Plantaginaceae معمر عشب -  حولي عشب SA-WIT يارأ - شباط 
Plumbago europaea L. Plumbaginaceae معمر عشب M-IT تشرين - حزيران 

 الثاني
Aegilops biuncialis Vis. Poaceae حولي عشب M(IT) حزيران - اذار 
Aegilops columnaris Zhuk. Poaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
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Aegilops crassa Boiss. Poaceae حولي عشب IT أيار - آذار 
 …5يتبع جدول 

Aegilops juvenalis Thell. Poaceae حولي عشب IT الربيع 
Aegilops ovata L. Poaceae حولي عشب M حزيران - آذار 
Aegilops speltoides Tausch  Poaceae حولي عشب EM(IT) حزيران - نيسان. 
Aegilops triaristata Wild Poaceae حولي عشب M حزيران - نيسان 
Aegilops triuncialis L. Poaceae حولي عشب M-WIT حزيران - نيسان 
Avena barbata Potter ( = A.alba 
Vahl)  

Poaceae حولي عشب M-IT(EB)  

Avena sterilis L.  Poaceae حولي عشب M(IT) أيار - آذار 
Boissiera squarrosa ( Banks et Sol ) 
Nev. 

Poaceae حولي عشب IT حزيران - آذار 

Bromus danthoniae Trin.  Poaceae حولي عشب IT حزيران - نيسان 
Bromus flabellatus ( Hack.) Boiss. Poaceae حولي عشب EM الربيع 
Bromus lanceolatus Roth. 
Ssp.macrostachys  

Poaceae حولي عشب M-IT حزيران - نيسان 

Bromus rigidus Roth. Poaceae حولي عشب M(EB-IT) حزيران - اننيس 
Bromus rubens L.  Poaceae حولي عشب M-IT أيار - آذار 
Bromus tectorum L. Poaceae حولي عشب M-IT-EB تموز - أيار 
Cynosurus effusus Link Poaceae حولي عشب M(IT) حزيران - نيسان 
Echinaria capitata (L.) Desf. Poaceae حولي عشب M(IT) حزيران - آذار 
Eremopyrum buonapartis ( Spreng.) 
Nevski. 

Poaceae حولي عشب IT حزيران - نيسان 

Heteranthelium piliferum (B.et S.) 
Hochstt. 

Poaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 

Hordeum bulbosum L.  Poaceae معمر عشب M-IT تموز - نيسان 
Hordeum leporinum Link. Poaceae حولي عشب M-IT أيار - نيسان 
Hordeum spontaneum C. Koch Poaceae حولي عشب EM-IT أيار - آذار 
Koeleria phleoides ( Vill.) Pers. Poaceae حولي عشب M-IT(EB-SD)  أيار - آذار
Lolium perenne L. Poaceae معمر عشب EB-M-IT حزيران - نيسان 
Lolium rigidum Gaud. Poaceae حولي عشب M-IT(EB) حزيران - آذار 
Nardurus maritimus (L.) Janch. Poaceae حولي عشب M-IT(EB) أيار - نيسان 
Nardurus orientalis Boiss. Poaceae حولي عشب IT أيار - آذار 
Phleum boissieri Bornmiiller Poaceae حولي عشب EM  
Poa sinaica Steud.  Poaceae معمر عشب IT حزيران - آذار 
Psilurus incurvus ( Gouan ) Schinz et 
Thell. 

Poaceae حولي عشب M-IT ايار - اذار 

Rhizocephalus  orientalis Boiss. Poaceae حولي عشب IT  
Schismus arabicus Nees. Poaceae حولي عشب M-IT حزيران -  شباط 
Stipa barbata Desf. Poaceae معمر عشب M-IT حزيران - آذار 
Stipa fontanesii Parl.  Poaceae معمر عشب M-IT تموز - نيسان 
Taeniatherum crinitum ( Schreb.) 
Nevski 

Poaceae حولي عشب IT حزيران - نيسان 

Trachynia distachya (L.) Link. Poaceae حولي عشب M-IT(SD) حزيران - نيسان 
Trisetaria koelerioides ( Bornm. Et 
Hack.) Melderis 

Poaceae حولي عشب EM ايار - اذار 

Triticum thaoudar Reut. Poaceae حولي عشب EM-IT حزيران - أيار 
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Vulpia ciliata ( Pers.) Link. Poaceae حولي عشب M-IT أيار - نيسان 
 …5يتبع جدول 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.var. 
deserti 

Poaceae حولي عشب M-IT(EB-Tr)  يارأ – نيسان

Androsace maxima L. Primulaceae  حولي عشب M-IT(EB) نيسان - آذار 
Asterolinon linum - stellatum (L.) 
Duby. 

Primulaceae  حولي عشب M-IT  نيسان - شباط 

Adonis aestivalis L.  Ranunculaceae حولي عشب M-IT-EB حزيران- آذار 
Adonis annua L. Ranunculaceae ليحو عشب M(EB) حزيران - شباط 
Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Ranunculaceae حولي عشب EM-IT(EB) آذار - شباط 
Consolida flava ( D.C.) Schrod.  Ranunculaceae حولي عشب ESA تموز - حزيران 
Consolida rugulosa (Boiss.) Schrod. Ranunculaceae حولي عشب IT حزيران - أيار 
Consolida Tomentosa ( Aucher ex 
Boiss .) Schrod 

Ranunculaceae سورية في متوطن حولي عشب 
 تموز - أيار العراق و

Delphinium ithaburense Boiss. Ranunculaceae معمر عشب EM فصل الصيف 
Delphinium ithaburense 
Boiss.var.salmoneum (Mout.)n.comb. 

Ranunculaceae رمعم عشب EM فصل الصيف 

Nigella arvensis L. Ranunculaceae حولي عشب EB-M-WIT آب - أيار 
Nigella assyriaca Boiss. Ranunculaceae و سورية في متوطن حولي عشب 

 العراق
 حزيران - أيار

Nigella unguicularis ( Lam .) Spenn. Ranunculaceae حولي عشب EM أيار - نيسان 
Ranunculus asiaticus L.  Ranunculaceae معمر عشب M(IT) أيار - آذار 
Ranunculus demissus DC. Ranunculaceae معمر عشب M  آب - أيار 
Ranunculus macrorhynchus Boiss.  Ranunculaceae معمر عشب IT نيسان - آذار 
Ranunculus oxyspermus M.Bieb. Ranunculaceae معمر عشب WIT رأيا - نيسان 
Amygdalus orientalis Mill. Rosaceae شجيرة IT  آذار - شباط 
Crataegus aronia (L.) Bosc. Rosaceae شجيرة EM-WIT نيسان - آذار 
Poterium gaillardoti Boiss. Rosaceae معمر عشب EM تموز - أيار 
Prunus microcarpa C.A. Mey. Rosaceae قزمة شجيرة M-WIT أيار - نيسان 
Callipeltis aperta Boiss. Rubiaceae حولي عشب WIT-ESA أيار - آذار 
Callipeltis cucullaris (L.)Rothm. Rubiaceae حولي عشب WIT-SA أيار - آذار 
Crucianella ciliata Lam. Rubiaceae حولي عشب IT أيار - نيسان 
Galium aparine L. Rubiaceae حولي عشب EB-M-IT أيار - شباط 
Galium cassium Boiss. Rubiaceae حولي عشب EM  أيار - نيسان 
Galium setaceum 
Lam.Subsp.decaisnei ( Boiss.) 
Ehrend. 

Rubiaceae 
 أيار - آذار IT حولي عشب

Haplophyllum buxbaumii 
(Poir.)G.Donf. 

Rutaceae معمر عشب M-IT حزيران - نيسان 

Haplophyllum chaborasium Boiss et 
Hausskn.  

Rutaceae أيار - نيسان  متوطن معمر عشب 

Haplophyllum filifolium Spach. Rutaceae معمر عشب IT أيار - نيسان 
Haplophyllum tuberculatum 
(Forssk.) Ad.Juss.f.longifolium 

Rutaceae معمر عشب SA  

Salix acmophylla Boiss.  Salicaceae شجرة EM-IT يسانن - آذار 
Thesium humile Vahl.  Santalaceae  حولي عشب M تموز - آذار 
Linaria chalepensis (L.) Miller. Scrophulariaceae  أيار - آذار NM-IT حولي عشب
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Linaria pelisseriana ( L.) Miller. Scrophulariaceae  نيسان - آذار M(WEU) حولي عشب
 …5يتبع جدول 

Linaria persica Chav. Scrophulariaceae  أيار – نيسان WIT حولي عشب
Parentucellia latifolia (L.) Caruel. Scrophulariaceae  أيار - نيسان M-IT حولي عشب
Scrophularia decipiens Boiss. Scrophulariaceae  حزيران - آذار EM-IT حولي عشب
Scrophularia xylorrhiza Boiss. et  
Hausskn. 

Scrophulariaceae  أيار - آذار IT معمر عشب

Verbascum alepense Bentham in 
DC. 

Scrophulariaceae عشب -  الحول ثنائي عشب

 معمر
IT حزيران - نيسان 

Verbascum assurense Bornm. et  
Hand.- Mazz. 

Scrophulariaceae  أيار - آذار IT معمر عشب

Verbascum palmyrense Post. Scrophulariaceae الحول ثنائي عشب  سورية في متوطن
 حزيران - نيسان العراق و

Verbascum porteri Post.  Scrophulariaceae  آب - حزيران  متوطن معمر عشب
Verbascum sinuatum L. Scrophulariaceae الحول ثنائي عشب M-IT  آب - أيار 
Hyoscyamus aureus L. Solanaceae معمر عشب EM-IT تموز - اطشب 
Hyoscyamus niger L.  Solanaceae الحول ثنائي عشب Eu-M تموز - آذار 
Hyoscyamus reticulatus L.  Solanaceae حولي عشب - 

الحول ثنائي عشب IT أيار - آذار 

Lygia passerina (L.) Fasano. Thymelaeaceae حولي عشب EB-M-IT أيلول - حزيران 
Lygia pubescens ( Guss.) C.A.Mey. Thymelaeaceae حولي عشب WIT(M) تموز - نيسان 
Ulmus canescens Melville  Ulmaceae  شجرة N&EM نيسان 
Artedia squamata L. Apiaceae  حولي عشب EM  أيار - آذار 
Bupleurum aleppicum Boiss. Apiaceae  

 حولي عشب
 شمال متوطن
 جنوب و سورية

  تركية
 تموز - أيار

Bupleurum gerardii All. 1774. Apiaceae  حولي عشب M-WIT-
S&WEB حزيران - أيار 

Bupleurum lancifolium Hornem.  Apiaceae  حولي عشب M-IT أيار - نيسان 
Bupleurum papillosum D.C. Apiaceae  حولي عشب IT حزيران - آذار 
Daucus guttatus Sm.in Sibth.et Sm. Apiaceae  حولي عشب NM أيار - نيسان 
Eryngium campestre L. Apiaceae  معمر عشب Eu-M أيلول - حزيران 
Eryngium glomeratum Lam. Apiaceae  معمر عشب EM آب - حزيران 
Eryngium pyramidale Boiss . et  
Hausskn . 

Apiaceae  معمر عشب IT  

Ferulago macrocarpa ( Fenzl) 
Boiss. 

Apiaceae  معمر عشب IT أيار - آذار 

Hippomararthrum scabrum ( Fenzl 
) Boiss . 

Apiaceae  معمر عشب IT تموز - أيار 

Oliveria decumbens Vent. Apiaceae  حولي عشب IT حزيران - أيار 
Pimpinella cretica Poir.  Apiaceae  حولي عشب EM أيار - نيسان 
Pimpinella eriocarpa Banks et Sol. Apiaceae  حولي عشب IT أيار - نيسان 
Scandix pecten - veneris L.  Apiaceae  حولي عشب EB-M-IT آذار - شباط 
Scandix stellata Banks et Sol. Apiaceae  حولي عشب IT(M-S.WEB)  أيار - آذار
Smyrnium cordifolium Boiss Apiaceae  الحول ثنائي عشب IT نيسان - شباط 
Torilis tenella ( Del.) Reichb. Apiaceae  حولي عشب EM-IT نيسان - آذار 
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 …5يتبع جدول 

Trachyspermum ammi (L.) Sprague. Apiaceae  
 حولي عشب

 فقط مزروع نبات
 بلدان في خاصةو

 األوسط الشرق
 أيار

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.  Apiaceae  حولي عشب M-IT-EB رأيا - نيسان 
Valerianella coronata (L.) DC. Valerianaceae حولي عشب M-IT-EB أيار - آذار 
Valerianella kotschyi Boiss. Valerianaceae حولي عشب IT نيسان - آذار 
Valerianella pumila (L.) DC. Valerianaceae حولي عشب M-IT نيسان - آذار 
Valerianella vesicaria (L.) Moench. Valerianaceae حولي عشب EM-IT نيسان - آذار 
Fagonia bruguieri D.C. Zygophyllaceae قزمة شجيرة SA(IT) الربيع 
Tribulus terrestris L.   Zygophyllaceae 

 حولي عشب
EB-M-IT-SD 

and other 
regions 

 الربيع

 
لها باالعتماد على توزعها الجغرافي  هي األنواع التي تم تحديد االنتماء الجغرافي القاتماألنواع بالخط  

 .العالمي ومقارنة مع األنواع التي ذكرت الفلورات انتماءها الجغرافي

 األنواع بالخط العادي هي األنواع التي ذكرت الفلورات انتماءها الجغرافي 

M : متوسطيMediterranean                   IT :       إيراني تورانيIrano-Turanian  

SA : عربي -راوي صح Saharo-Arabian     EB : سيبيري -أوروبي Euro-Siberian  

Tr  : مداريTropical                            Eu :  أوربيEurope  

SD :  سودانيSudanian                          E : ،شرقW : ،غربN : ،شمالS :جنوب  

  

  

ة إلى كونه أحد أهم المواقـع التـي   ن جبل عبد العزيز، إضافإمما تقدم نستطيع القول  
  : مازالت تحتوي على البطم األطلسي وبطم كينجوك في البادية السورية، يتميز بما يأتي

 . الغنى بالفلورا .1
  .الغنى باألنواع النباتية المتوطنة .2
: وجود مجموعة من األصول الوراثية النباتية لألشجار المثمـرة مثـل       .3

Pistacia atlantica Desf.  ،Pistacia khinjuk Stock  وهما في حالة توسـع 
، .Crataegus aronia (L.)Bosc. ،Ficus carica Lوانتشار نتيجة للحمايـة،  

Amygdalus orientalis Mill.  واألصول الوراثية للمحاصيل الحقليـة مثـل ، :
spontaneum C.Koch Hordeum ، Hordeum bulbosum L. ،Aegilops 

triaristata Willd ،Aegilops crassa Boiss.، Aegilops columnaris 
Zhuk. ،Aegilops juvenalis Thell. ،Aegilops ovata L. ،Aegilops 
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triuncialis L. ،Aegilops speltoides Tausch. ،Ervum orientale Boiss. ،
، Vicia amphicarpa Dorthes: واألصول الوراثية للمحاصيل العلفيـة مثـل  

Medicago rigidula (L.) All. ،Medicago radiata L.)    الدراسـة الوطنيـة
  ).1998للتنوع الحيوي في سورية،

يجمع جبل عبد العزيز بين األنـواع النباتيـة المتوسـطية واألنـواع              .4
 التورانية، ويعزى ذلك إلى موقعه في المنطقة اإليرانية التورانية من           -االيرانية  

  . ي عموماًوجهة نظر نباتية جغرافية، وتأثره بالمناخ المتوسط
التي  .Mischauxia nuda DCتفرد الجبل ببعض األنواع النباتية مثل  .5

 .يقتصر توزعها العالمي على جبل عبد العزيز، وجبل سنجار في العراق
  مثـل  غنى جبل عبد العزيز ببعض األنواع النباتية النادرة عمومـاً  .6

Trigonella kotschyi Fenzl ،Trigonella caerulescens (Bieb.) Halacsy.  
 ،Trigonella monantha C.A.Mey. ، Lotus gebelia Vent. 

غالبية األنواع النباتية في جبل عبد العزيز شائعة االنتشار في الجبـل             .7
 ،  .Avena sterilis L.،Bromus danthoniae Trin:نتيجة للحماية ونذكر منهـا 

Bromus flabellatus ( Hack.) Boiss. ، Stipa fontanesii Parl.  ،
Astragalus tribuloides Del. ،Malcolmia crenulata (D.C.) Boiss. ، 

Alyssum damascenum Boiss. Et Gaill. ،Brassica deflexa Boiss. ،
Gypsophila arabica Barkoudah ،Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 

،Astragalus diphterites Fenzel ،Lathyrus cicera L. ، Hypericum 
retusum Auch ،Ziziphora ' Abd-el-Azizii ' Hand. Mazz. ، Alcea 

rufescens  Boiss. ، Hypecoum pendulum L. ، Papaver subpiriforme 
Fedde. ، Papaver syriacum Boiss. ، Linum mucronatum , ssp. 

orientale (Boiss.) Davis. ، Dianthus pachypetalus Stapf ، Trifolium 
dasyurum Presl.. 

كل هذه الميزات تعطي للجبل أهمية خاصة، و تقدم مبرراً علمياً يدعم قرار حمايتـه،               
لذلك نؤكد ضرورة االستمرار بحماية الجبل، وتوسيع مساحة المحمية وإدارتها بـالطرائق     
الحديثة المتبعة عالمياً بما يكفل صون التنوع الحيوي واالستخدام المـستدام ألحـد أهـم               

  .موارد الحيوية الطبيعية ليبقى ذخراً وراثياً طبيعياًال
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