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 Solanaceae الباذنجانية العائلة

دغل حولي صيفي يتكاثر بالبذذور.  Black nightshade Solanum nigrum )عشبة الباذنجان( عنيب الذيب -1

ينتشذذر  ذذي المحاصذذيل الصذذيفية مثذذل الطماطذذة والبطاطذذا والباذنجذذان . جميذذة اجذذزاء النبذذا   ذذامة عذذدا الثمذذار 

وية . االورا  ب ذذيطة بيضذذة ناعمذذة الملمذذح واحيانذذا ذا  زغذذبال ذذوداء . الثمذذار ت كذذل. ال ذذا   ائمذذالناضذذجة 

متو ذذط عذذددبا  ذذي النبذذا   الشذذكل ذا   ذذوي ا . االزبذذاء بيضذذاء والثمذذار كرزيذذة الشذذكل مذذدور   ذذوداء اللذذون

 .بذر  14511 الواحد

نبذا  كبيذر الحجذو حذولي صذيفي يتكذاثر بالبذذور ينمذو  ذي  Jimson weed  Datura stramonum الداتور  -2

 ة ائمذ ة مل ذاء ر . جميذة اجذزاء النبذا   ذامة و اصذة البذذور . ال ذا  ناعمذاول والب اتين وضفاف االنهالح 

. يتفرع ال ا  من االعلى . االورا  ب يطة بيضوية كبير  م ذننة . االزبذار  معيذة  و  111يصل ارتفاعه الى 

 الشكل والثمار بشكل كب وال  مزود  باشواك حاد .

         

 عنيب الذيب                                                             الداتورا                     
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 Cruciferaeالصليبية العائلة 

نبذا  معمذر يتكذاثر بالبذذور والرايزومذا  والجذذور الزاحفذة وينتشذر  White top Cardaria drabaجنيبر    -1

-51زبر من شباط الى مايح. النبا   شن ا ضذر رمذادم مذن  ي معظو انحاء العرا . ي ي الح ول والب اتين 

 ذذو . ال ذذي ان  ائمذذة متفرعذذة عنذذد الجذذزء الزبذذرم. االورا  عريضذذة ذا  حذذواف م ذذننة تحذذيط بال ذذا .  01

 بيضاء صغير  والبذور ناعمة  وداء.زبار عذ ية اال

الطذراز البذرم مذن نبذا  الفجذل وينتشذر  ذي الح ذول  Wild radish  Raphanus raphanistrum جيلذة  – -2

 ذو  ذي المنذاط  ال صذبة. الجذذور وتديذة  ويذة و ذي انه صذلد   ائمذة  111ومحاصذيل ال ضذر ويبلذر ارتفاعذة 

 و مفصصذذة . االزبذذار صذذفراء تتحذذول الذذىورا  ريشذذية اللبنف ذذجي . اال ل شذذنة الملمذذح ذا  لذذون ا ضذذر مائذذ

 ويلة . البذور بيضوية ذا  لون بني.ء عند النضج. الثمر   رنة طابيض

ينتشذذر  ذذي الح ذذول  دغذذل حذذولي شذذتوم يتكذذاثر بالبذذذور و London rocket Sisymbrium irioالحذذوير   -3

ورا  ب ذذيطة مفصصذذة . . النبذذا  ا ضذذر  ذذاتق ال ذذي ان  ائمذذة متفرعذذة مذذن اال ذذفل . اال الشذذتوية والب ذذاتين

   .ية او حمراء م تطيلة الشكلاالزبار صفراء على شكل عنا يد. البذور صغير  بن
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  الجنيبر                                                          الحوير                          

 


