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 تصنٌؾ نباتات االدؼال  

 اوال : التصنٌؾ الطبٌعً

اعتمةادا مة  حٌةد دةجةة القةابةة الوةا ٌةة الدؼال كما هو الحال فً تصنٌؾ بقٌةة النباتةات ا تصنٌؾٌعتمد هذا النظام على 

اتةات . بناءا علةى ذلةا انتةوت كافةة النبوالفسلجٌة  الصفات المظهةٌةم  حٌد  فٌما بٌنها على اوجه التشابه واالختالؾ

 وم   م قسمت الى شعب وةتب وعوا ل وم   م الى اجناس وانواع.    Plantae Kingdomتحت الممكلة النباتٌة 

 وتشمل :  Monocotyledone ادؼال ذوات الفلقة الواحدة –أ 

 Poaceaeالعائلة النجٌلٌة  -اوال

صةادٌة م ةل الحنطةة والشةعٌة والةةز والةذةة نوع وتتم عددا كبٌةا م  النباتةات االقت  5555وتتم هذه العائلة اك ة م   

  -الصفةاء وؼٌةها وتتمٌز نباتات هذه المجموعة بالتالً :

 تها عشبٌة او خشبٌة ذات جذوة لٌفٌة.نباتا -1

 سٌقانها هوائٌة او مجوفة والسٌقا  االةتٌة زاحفة كالةاٌزومات والمدادات . -2

 اوةاقها ذات تعةق متوازي  -3

 .Racemeاو ةاسٌمً   او  Panicleدالٌا  Spike    سنبلة النوةة الزهةٌة  -4

   تتكا ة بالبذوة او ختةٌا ع  طةٌق المدادات او السٌقا  الزاحفة او الجذوة. -5

 

 التالٌة : دؼال وتشمل العائلة النجٌلٌة اال

القوٌةةة  ومةةاتزدؼةةل معمةةة ٌتكةةا ة بالبةةذوة والةاٌ : Blady grass  Imperata cylindrica :االحلفةة -1

بات قوي جدا ومصنؾ كاحد اخطة  الد ادؼال فً العالم وٌنتشة فً جمٌع انحاء العةاق. ٌؤكةل فةً نوهو   والطوٌلة

الساق منتصةبة ٌتةةاوا اةتفاعهةا مة   مةاحل نموه االولى م  قبل الحٌوانات وبعدها ٌصحبح خشنا وؼٌة مستساغ. 
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لٌٌٌةةة عصةةٌةٌة فةةً بداٌةةة عنقودٌةةة حلزونٌةةة بٌتةةاء حسةةم واالوةاق شةةةٌطٌة واالزهةةاة علةةى شةةكل نةةوةة  25-155

  والبذوة صؽٌةة الحجم مستطٌلة الشكل .( شوئها وتؤكل م  قبل االطفال )سلٌلن

أحةد اهةم ادؼةال المحاصةٌل    Johnson grass :: Sorghum halepense :او الحلٌةا السةفةندة  -2

ل نمةوه االولةى الحتةواءه صٌل الختة والبساتٌ . ٌعتبة ساما لالبقاة فً مةاحاالصٌفٌة م ل الذةة والقط  وكذلا مح

قةد ٌصةل  دؼل معمة ٌتكا ة بالبذوة والةاٌزومات ، الساق قائمةة ملسةاء متفةعةة. HCN الهٌدةوسٌانٌا على حامض

 65ٌصةل طولهةا حةوالً  االوةاق شةٌطٌة ذات عةق وسطً واتح وعدٌمة االذٌنات واللسٌ  متة. 2طولها حوالً 

البةذوة   تبة فً ازواج فً الجزء السةفلً للنةوةة و ال ٌةة فةً االعلةى.والسنٌبالت مة . االزهاة عنقودٌة ختةاء سم

 بذةة . 2755حمةاء اللو  بٌتوٌة الشكل والنبات الواحد ٌكو  

 :   Common reed  Phragmitis communis  or   P.anstralis :القصب البةي -3

المنةاطق الةطبةة م ةل البحٌةةات قةوي وتةخم جةدا ٌنتشةة فةً  احد اهم مشاكل االدؼال فةً العةةاق وهةو  دؼةل معمةة

دؼةل معمةة ٌتكةا ة بالبةذوة   .وحواؾ االنهاة والمستنقعات وقنوات الةي والبزل وٌتعبة م  االدؼةال نصةؾ الؽاطسةة

شةٌطٌة عدٌمة اللسةٌ   ةمادٌة م . االوةاق ختةاء 5-3والةاٌزومات والساق قائمة متخشبة وقوٌة ٌصل اةتفاعها 

له استخدامات متعددة كعلؾ لالبقاة فً مةاحةل نمةوه االولةى وٌةدخل فةً صةناعة  حجم .واالذٌنات ، البذوة صؽٌةة ال

 .الوةق وتنمٌة الفطة

ٌتكةا ة بالةاٌزومةةات والمةةدادات  دؼةل معمةةة:    :Cynodon dactylon Bermuda grass ال ٌةل  -4

اةتةةٌة وتسةةمى  مةة  الةاٌزومةةات وللنبةةات نةةوعٌ  مةة  السةةٌقا  همةةا سةةٌقا  ة الخاةجةةةعةتةةٌالة ووالبةةذوة والجةةذ

. للنبةات افةةع وةقٌةة قصةٌةة  ة قائمةة او مفتةشةةالةاٌزومات وهةً سةمٌكة ذات لةو  ابةٌض مصةفة وسةٌقا  هوائٌة

مكسةةةوة او قٌمة ختةةةةاء ناعمةةةة تاالوةاق مسةةة .واخةةةةك تكةةةو  زهةٌةةةة واالفةةةةع قائمةةةة او منحنٌةةةة قةةةةب القاعةةةدة

جالسةة  والسنٌبالت مكونةة مة  زهةةة واحةدة لسوٌقفةوع فً نهاٌة ا 6 -4بالشعٌةات . النوةة الزهةٌة مكونة م   

 .  لو  بةتقالً محمة او بنًذات  البذوة صؽٌةة جداومةتبة فً صفٌ . 

ٌتكةا ة بالبةذوة ولةه مجمةوع  : دؼةل عشةبً حةولً شةتوي  :Wild oat:  Avena fatuaالشوفا  البةي -5

سم وٌعلو علةى  125الى  55ةتفاعه م  ٌتةاوا اجذةي لٌفً ٌتفةع جٌدا فً التةبة وتتعمق جذوةه العماق بعٌدة و
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افةةع .االوةاق  5-3محصولً الحنطة والشعٌة التً ٌنمو معها . ٌتفةع واالفةع قائمة او منحنٌة قةب القاعدة ولةه  

ملةم واالذٌنةات  5-3ملم . اللسٌ  ؼشةائً طولةه  15-5سم وعةته  25-8ختةاء والنصل مستدق  الطةؾ وطوله 

وال ماة صؽٌةة الحجم وتحتوي على بذةتٌ  احدهما كبٌةة واالخةةك ة مفتوحة ومتدلٌة النوةة عنقودٌ ؼٌة موجودة 

 بذةة . 555صؽٌةة .عدد البذوة التً ٌكونها النبات بحدود 

وٌنتشةة فةً  ٌتكةا ة بالبةذوة شةتوي   دؼةل حةولً :  Rigid ryegrass:   Lolium rigidumالحنٌطةة -6

بةةذةة والسةةاق قائمةةة  1365وٌنةةتا النبةةات الواحةةد  تةةة الشةةتوٌةل الخٌحقةةول الحنطةةة والشةةعٌة والبقولٌةةات ومحاصةة

 صةؽٌة مةبةع الشةكل )أبتةة( سم واالوةاق بسٌطة شةٌطٌة الشكل ذات ؼمد طوٌةل ولسةٌ  واتةح 45-35واةتفاعها 

 االزهاة خالٌة م  السفأ ومةتبة بصوةة متبادلة ..النوةة سنبلة ووعدٌمة االذٌنات 

تنتا حبوبةه حولً شتوي دؼل عشبً     Annual darnel: : Lolium temulentum  الةوٌطة : -7

على مادة سامة تحتوي على تا ٌة سام على االنسا  كما ٌحدد اتةةاة للحٌوانةات مع نتا حبوب الحنطة ، ٌحتوي 

. المجمةوع   Endocondium temulentum وذلةا بسةبب اصةابته بةالفطة اذا تناولةت كمٌةات كبٌةةة مة  الحبةوب

سةةم لةةذا فهةةو اقةةل طةةوال مةة  الحنطةةة وتتفةةةع الةوٌطةةة كمةةا فةةً الحنطةةة  95-35ةتفةةاع السةةاق الجةةذةي لٌفةةً وٌبلةةػ ا

كمةا  شفاؾ صةؽٌة ؼٌةة حةاد  واالفةع ختةاء مجوفة خشنة الملمس . االوةاق لٌس علٌها شعٌةات .اللسٌ  ؼشائً

 النوةة الزهةٌة سنبلة قائمة والقنابات مزودة بسفا. . ٌحتوي على اذٌنات صؽٌةة

: ٌنتشة فً الحقةول وٌعةد مة  اهةم مشةاكل   Barnyderd grass : Echinochloa crus-galliالدنا  -8

عةةٌض والسةاق قائمةة او مفتةشةة قوٌةة النمةو  بً حولً صٌفً وله مجموع جةذةي لٌفةً، نبات عش محصول الةز

عٌةات سةم وسةاق الةدنا  اك ةة اةتفاعةا وسةمكا مة  الةةز واالوةاق ختةةاء لةٌس علٌهةا شة 125-35وٌبلػ اةتفاعةه 

 بذةة . 5555ولٌس للوةقة اذٌنات وعدد البذوة بالنبات الواحد 

: نبات حولً عشبً صٌفً  ، المجموع الجةذةي لةه لٌفةً والسةاق   Echinochloa colonum  : لدهنا ا -9

سةم . االوةاق موشةحة بلةو  بنفسةجً  75- 65قائمة ومتفةعةة  تجةذة عنةد مالمسةتها للتةبةة وٌبلةػ اةتفةاع النبةات 

 م. الفةوع الزهةٌة قصٌةة وهو ما ٌتمٌز به ع  الدنا .ل حزكبش
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حةةولً شةةتوي كمةةا هةةو الحةةال فةةً الحنٌطةةة  دؼةةل :canary grass  Phalaris minor:  ابةةو دمةةٌم  -15

السةةٌقا  متفةعةةة عنةةد   Bluish –greenوالةوٌطةةة ٌتكةةا ة بالبةةذوة وسةةٌقانه قائمةةة وٌتمٌةةز بلةةو  اختةةة مةةزةق 

بٌتوٌة الشكل والسنٌبالت متقاةبة وٌحةٌط بكةل حبةة سم . النوةة الزهةٌة سنبلة  75 – 55القاعدة اةتفاعة ما بٌ  

 البذوة بنٌة وزاهٌة محاطة بشعٌةات. Glumesقنابتٌ  

دؼةةل حةةولً شةةتوي  : :Annual beargrass  Polpoygon monspeliensis :ذٌةةل البةةزو  -11

لة ناعمةةة حةٌةٌةةة الملمةةس مةةزودة سةةم سةةٌقانه منحنٌةةة النةةوةة الزهةٌةةة سةةنب 65اختةةة مصةةفة ٌصةةل اةتفاعةةه الةةى 

 بشعٌةات ناعمة. البذوة ذات لو  عنبةي 

 

 

 ( انواع النوةات الزهةٌة فً العائلة النجٌلٌة1شكل )
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