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 Asteraceaeاو عائلة االستر  Compositaeالمركبة العائلة 

دغل حولً شتوي ٌتكاثر بالبذوور ٌتتشذر  ذً الح ذول الشذتوٌة والبسذاتٌ   Aster subulatus: الحولً االستر  -1

والحدائق. ٌزهر م  ماٌس الى تشرٌ  الثاتً . التبات متفرع والسٌ ا  قائمة ٌشبه العوق مذ  االعلذى . االوراق 

جالسذذة علذذى السذذاق ومتبادلذذة والسذذفلٌه مسذذتدقة عتذذد االتوذذال بالسذذاق.التورو الزهرٌذذة عت ودٌذذة ووات بسذذٌ ة 

سذذوٌق زهذذري وتكذذو  حمذذراء او وردٌذذة. الثمذذار بيٌئذذة حبذذول وذذمٌرو  شذذتة الملمذذس ومذذزودو ب وذذلة مذذ  

 الشعٌرت البٌضاء لتساعدها على االتتشار بالرٌاح.

حذولً شذتوي ٌتكذاثر بالبذوور ٌتتشذر  ذً ح ذول المحاوذذٌل  Carthamus oxycanthus الكسذول االوذفر –  -2

احذد االدغذال المزعجذة للمذزارعٌ  بسذبل اشذواكه الحذادو و اوذة اثتذاء الحوذاد . ٌعتبذر الشتوٌة مثل الحت ذة. 

ٌس ر  ذذً مذذاٌتبذذت متذذا را  ذذً الربٌذذع ممذذا ٌجعذذل عملٌذذة مكا حتذذه وذذعبة و اوذذة عتذذد اسذذت دا  المبٌذذدات. ٌزهذذ

مة مبٌضة تاعمة وعوقٌة التفرع. االوراق بسذٌ ة متبادلذة علذى السذاق كفٌذة وات اشذوا  وحزٌرا . السٌ ا  قائ

 والثمار حبول تاعمة وبٌضوٌة.قوٌة وفراء اللو  . االزهار وفراء 

: دغذل حذولً شذتوي ٌتكذاثر بالبذوور ٌتتشذر  ذً الح ذول  Milk thistle  Sonchus oleraceus ا  الحلٌذل  -3

بجاتل ال ذرق و ٌزهذر  ذً مذاٌس عذادو. السذٌ ا  قائمذة  وٌلذة واالوراق تاعمذة الشتوٌة والبساتٌ  والحدائق و

 جالسة على الساق كفٌة تستدق  ً التياٌة. التورو مكوتة م  عدو ازهار رٌشٌة تت اٌر عتد التضج

: تبات محول ٌتكذاثر بالبذوور وٌتتشذر  ذً ح ذول محاوذٌل  Silybum marianum  Milk thistleالكلما   –  -4

س  العلمً جاء م  االسذ ورو ال دٌمذة بذا  الب ذع البٌضذاء علذى اوراقذه هذً حلٌذل السذٌدو الومٌرو. االحبول ال

سذ  . الجذوور  05-55ت ضذ   شذوكً ٌبلذر ارتفاعذه مذ  امرٌ  العوراء التً سذ  ت متيذا اثتذاء الرضذاعة. التبذ

وات المحورالوسذ ً  السذفلٌة متيذا مفووذة وعمٌ ذةاالوراق كبٌذرو السٌ ا  غضة  رٌة تؤكل.  وتدٌة غلٌظة.

سذذوٌق والعلٌذذا اقوذذر وجالسذذة علذذى السذذاق واقذذل تفووذذا . حذذواو االوراق مشذذوكة واالوراق تتمٌذذز بذذالعروق 

ووات قٌمذة رعوٌذة  حذادو الشبكٌة البذارزو وات اللذو  االبذٌا. االزهذار كبٌذرو بتفسذجٌة كروٌذة محا ذة باشذوا 

ٌرات  وٌلذة ت ذرم مذ  ت  ذة واحذدو مذ  قمذة عالثمذار حبذول تاعمذة موذفرو مذزودو بشذ  ذً الوذحراء. لللجما

 .والثمر
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شذذجٌري حذذولً ٌتكذذاثر بالبذذوور ٌتتشذذر  ذذً الح ذذول  دغذذل Cocklebur  Xanthium strumariumاللذذزٌج  -5

 والمراعذذً وجواتذذل ال ذذرق . الثمذذار مذذزودو بك لٌذذل تلتوذذق بوذذوو الحٌواتذذات والم بذذس وتذذؤوي االغتذذا 

 155   شتة الملمس قائمة وقوٌة مم او بب ع حمذراء ٌبلذر ارتفاعذه واالب ار. ٌزهر  ً الربٌع والوٌو السٌ ا

س  . االوراق كبٌرو عرٌضة تحمل على سوٌق  وٌل مفووة توعا ما. الفروع الزهرٌة تتشأ م  ابذا  االوراق 

علذى وتكذو  عت ودٌذة امذا االتثوٌذة وعلى  ول الساق الرئٌسً . االزهار الوكرٌة تكو  غٌر بارزو تتجمع  ً اال

الشائكة  تكو   ً ال اعدو وتكو  وات اشكال مت اولة ومحا ة باالشوا . الثمرو تحوي بورتٌ  تحتفظ بحٌوتيذا 

ى  ذذً الموسذذ  االول والثاتٌذذة  ذذً الموسذذ  الذذوي ٌلٌذذه. التبذذات سذذا   ذذً مراحذذل تمذذو  لذذلعذذدو سذذتوات وتتبذذت االو

 االولى.

 

 

 

 

 

 

   الحلٌل                                     الكلما                                      الكسول االوفر ا           

                            

     

 ال س البري            
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ا عشذبٌة تذوع. تباتاتيذ 1455جذتس و 152تض  العائلة الرمرامٌة حوالً   Amaranthaceaeثالثا : العائلة الرمرامٌة 

وات جذذوور وتدٌذذة وقذذد تتضذذ   بالمذذواء الم ذذزو . ٌتبذذع هذذو  العائلذذة العدٌذذد مذذ  المحاوذذٌل الميمذذة مثذذل البتجذذر السذذكري 

 والسباتخ والسلق كما ٌتبعيا عدد م  االدغال مثل:

دغذذل حذذولً او محذذول ٌتكذذاثر بالبذذوور ٌتتشذذر  ذذً الح ذذول الشذذتوٌة  Wild beets Beta vulgarisالسذذلٌجة  -1

ٌزهر م  كاتو  الثاتً الى مذاٌس وهذو التذوع البذري للبتجذر السذكري. التبذات  ذري السذاق مفترشذة  والبساتٌ 

وٌة الشذذكل. االزهذذار  ضذذراء عت ودٌذذة جالسذذة والثمذذار حمذذراء داكتذذة فرعذذة . االوراق بسذذٌ ة متبادلذذة بٌضذذمت

 كروٌة الشكل .

ٌتتشذر  ذً الح ذول الشذتوٌة  و دغل حولً شتوي ٌتكاثر بالبوور  Chenopodium Spp goosefootالرغٌلة  -2

. التبذات ا ضذر و ذً بعذا Ch. murale و Ch. album  والبساتٌ  وله عدو  ذرز متتشذرو  ذً العذراق مثذل  

س . االوراق رمحٌة عرٌضذة او  125ٌول الرتفاعات ال رز مائل للو  الفضً و بساق واحدو او عدو سٌ ا  و

 ضراء اللو  متجمعة بشذكل عتاقٌذد  ذً تياٌذة السذاق.   ات واضحة. االزهاءٌات سوومستدقة وبحواو تاعمة 

 البوور سوداء قروٌة الشكل.

 .Aدغذذل حذذولً وذذٌفً ٌتتشذذر  ذذً العذذراق بعذذدو  ذذرز مثذذل   Amaranthus spp Pigweedعذذرو الذذدٌ   -3

retroflexus  وA. albus augustifolius A. ومعدل  اتتفداع  فرع 51لائمت ذاث تفرعاث تصل الى  . الساق

الشكل والبذوت صغيرة الحجدم  سم . االوتاق بسيطت تمحيت الشكل ذاث سويك طويل. االزهات عنموديت 06النباث 

 بذتة. 00766ذوت للنباث الواحل بلرصيت الشكل سوداء. معل  انتاج ال

دغذذل حذذولً ٌتكذذاثر بالبذذوور. السذذاق مائلذذة للذذو  االبذذٌا وهذذً قائمذذة وذذلدو  Atriplex tataricumالرغذذل  -4

بسٌ ة. االزهار ومٌرو مرتبة  ً عتاقٌد مائلة للو  اال ضر. الثمذار مضذمو ة تحذوي بذوورا  متفرعة. االوراق

 لماعة وات حواو حادو.
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 الرغٌلة                                                    الرغل                                  

 


