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 ادغال ذوات الفلقتين وتشمل :  –ب  

 Fabaceae العائلة البقولية  -اوال

 تتعتبررا العائلررة البقوليررة احررد اائررا العوائررل الرباتيررة ارتشررااا وتعررن عرردد ابيررا ووالرري مررن رباتررات االعشرراب والشررجياا

خرر ل  مررنوجين ترري التابررة وتمترراز بااتفرراب رلرربة الباوتيرررات ترري رباتاتاررا امررا تمترراز رباتاتاررا بتئبيررت الريترراواالشررجاا 

تعرن هرذه العائلرة  .التابرة تلاهن تي زيادة خصوبة لةئعاوبذلك ترباتات هذه ال الملتجذاة باتياياال مي عايشيةالت  شاااةال

 الائيا من االدغال اهماا

: ربرات شرجيام معمرا يتارائا بالبرذوا ويتواجرد   Common liquorice   Glycyrrhiza glabra–لرو  ال -1

تي المراطق المظللة وعلى عفاف االرااا. جذواه تقلي وذات تائدة طبية. يزها خ ل حزياان الى تمروز ويصرل 

اتبرة تري ازوام متقابلرة ومتطاولرة امحيرة الشرال . مااق ماابة الوايقرات وولن . اال 111ى حوالى ااتفاعة ال

الرررواة عرقوديررة وشررماور  ا صررا مررن االوااق . االزهرراا زا رراء او برفلررجية . القارررات ملررتطيلة او متطاولررة 

   . البذوا خعااء تشبه بذوا الفاصوليا راعمة الملم .امحية الشال 

 Two-flowered vetch  Lathyrus annusام الااطمان الب -2

ربات حولي شتوم يتاائا بالبذوا يرتشا تي حقول المحاصيل الشتوية وخاصة الحرطة تري ولرط وشرمال العرااق .   

ا مررن بدايررة ريلرران الررى راايررة مرراي  . ربررات ررراعن اللرريقان ولرريقاره متلررلقة او هررذو  يمررة غذائيررة للحيوارررات يز

يرات وحوامرل االوااق مرزودة بحوالرق. االزهراا صرفااء محمولرة علرى لرويقات . القاررة معطجعة. االوااق ذات اذ

 ملطحة ملتطيلة راعمة الملم  وبرية اللون . البذوا صغياة راعمة برية.

ربات حولي شتوم يتارائا بالبرذوا يرتشرا مري المحاصريل :  Thoothed medic Medicago hispidaالااط  -3

لرن . االوااق  61ة. ربات اخعا المي مي لريقان مفتاشرة مرن القاعردة بااتفراب الحقلية الشتوية وخاصة الحرط

مقلمة الرى ئر ق وايقرات مرن رقطرة واحردة تري طراف حامرل الوا رة. الوايقرات ذات شرال  alternateمتبادلة 

الررفيري وحاتررات ملررررة. االوااق تحترروم علررى اذيرررات عرررد  اعرردة حامررل الوا ررة. االزهرراا صررفااء ماتبررة ترري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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مردواة  Coilزهياة تري راايرة حامرل الزهراة. القاررات مميرزة لاورارا تاخرذ شرال الملرف  5-3يد ماورة من عرا 

 او برية عرد الرعج. البذوا الوية الشال صفااء اللون ولزجة روعا ما.وبالران على حواتاا وتبرية اللون 

. دغل عشبي حرولي او محرول يتارائا بالبرذوا . اللراق الائيلري  ائمرة متفاعرة Melilotus indicusحرد وق  -4

على عدة ليقان ئارويرة تروق القاعردة. االوااق ماابرة متبادلرة وترقلرن الرى ئر   وايقرات ملرررة تروق الولرط 

مرن والراايات مرحرية وتتميز بوجود شايط احما تي العاق الولطي. االزهاا صفااء والقارات ااوية ومجعدة 

 بذاة. البذوا خعااء اللون غامقة خشرة تشبه ا ااص العلل. 2-1جاة واحدة تحوم 

ربرات اعروم يرتشرا تري الحقرول لحولى عشبي يتارائا بالبرذوا . ا  Trifolium indicus Sweet cloverالرفل  -5

ئمرة او خشرن الملمر  اللراق عرعيفة اتيعرة  اريلران . الربرات  -الشتوية وعلى عرفاف االراراا. يزهرا مرن اذاا

لررن . االوااق ماابررة واررل وا ررة ماورررة  مررن ئرر   وايقررات بيعرروية ملررررة. يتميررز  41-31مفتاشررة بااتفرراب 

وحيرردة البررذاة محاطررة برراالوااق الاالررية  الربررات باررون الوايقررة الولررطى ذات لررويق  صرريا . القارررات صررغياة

 لرعج.صفااء تتحول الى برية عرد ا والتويجية. االزهاا صغياة متجمعة بيعوية

 لرن  جرذواه  111 -41عما يصل ااتفاعره مرن عشبي م دغل camel thorn  Alhagi maurorum  العا ول -6

ن حترى تلرتطيي امتصراص الاطوبرة مرن 15 - 11التابة ويصل عمق الجذوا تري بعرا االحيران مرن  تتعمق تي

تقليرل  اشواك من اجرلالى  والصحااوية. تتحوا االوااق تي المراطق شبه الجاتة هذا الربات داخل التابة  يعيش

احمرا لورارا الحيوارات. اواا ه بليطة وغيا ماابة  وهري شرفوية ملرتقيمة. االزهراا  الحماية من واذلك  الرتح

طبيرة مئرل معالجرة  الربرات لره الرتخدامات  . اريرة صرغياة معقوترة وتحتروم علرى عردة برذوا ئمااالاو وادم  و

   اللعال والتااب اللوزتين والتقاحات.
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