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 Umbelliferaeالخيمية  العائلة 

الطز از البز   لابزال الجزز  وغزو دغزل محزول يتلزاو  بالبز و   Wild carrot Daucus carotaجزز  البز   ال -1

ياتشز  يززي الح ززول الشزتوية والبوززاتيل ومحارززيل الخيز  ويزغزز  بززيل مزايا وحزيزز ال . الابززال ح شزز ي  ال 

 زغا  رغي ة ر  اء او بيياءومشولة.وي ال ااعمة. الو اق  يشية . الاو ال مظلية اال

دغزل حزولي يتلزاو  بالبز و  وياتشز  يزي الح زول  Common Bishops  Ammi majusزازد العز وا  -2

و اق وزص اال 121  ىالمز وعة الشتوية. قد يلول واما للحيوااال ا ا الل بلميال لبيز ة. الابزال قزائص يرزل الز

االزغز  بييزاء. الومزا  موزااة والعليزا ارزغ  حجزص وغلز ا.  يشية م لبة. الو لى لبي ة وم ومة الى و ي زال و

 موتطيلة ااعمة عليها خطوط ش يطية.

 

  

 الجز  الب                                               زاد الع وا                             
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 Convolvulaceaeالعلي ية العائلة 

دغززل معمزز  رززي ي يظهزز  مبلزز ا يززي يرززل  Field Bindweed Convolvulus arvensis )العليززق  مديزدال  -1

لو قة الماتش ة يي العز اق وغزو رزعل الملايحزة بوزبل جز و ي العمي زة ال بيع وغو احد اغص االدغال ع يية ا

ولز ل   وال الجديزدة يزي حزال تزوي  الظز وا الخا جيزة للامزومزوالتزي تزنمل الغز اء للا المخزاة للمزواد الغ ائيزة

ية . االو اق  محيزة او وزهمالمتول ة الي تتشاب  مزع الاباتزال والشزجي ال ال  يبزة الزاح ة و الوي ال اليعي ة

االزغزا  بييزاء واحياازا مشزوبة بزاللول الزغز   قمعيزة الشزلل تتزوزف بشزلل ما ز د الشلل متبادلة على الواق. 

 على الواق او احيااا بمجاميع. ال  اال ل وية او بييوية الشلل تحو  ا بع ب و  باية اللول.

لز  عزدة  Parasitic flowering plantي ط يلزي زغز   لابال حزو Dodder  Cascuta reflexaالحامول  - -2

العوائل اغمها العائلة الب وليزة والبا اجاايزة  اط ز ماتش ة يي الع اق ويتط ل على العديد مل الاباتال مل مختل

ية. الوي ال خيطية ر  اء او ب ت الي  اللول تلتا حول وزي ال الابزال العائزل وتمزتع العرزا ة الاباتيزة وال  ع  

ة م تبة يزي ال عديص االو اق ويوتعاض عاها بح اشا واالزغا  غدي  الاب haustorium.عل ط يق الممرال 

 . والب و  رغي ة الحجص باية تشب  ب و  الجل الى حد ما.عااقيد. الوما  لبوولة 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 المديد                                      الحامول                                                   
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 Malvaceaeالعائلة الخبازية 

 .Mو  M. Parvifloraييص الخباز ط ازيل ماتش ة يي العز اق غمزا Mallow    Malva parvifloraالخباز -1

rotudifolia  ا  وايوزال. حد لبي  وغي اباتال حولية تاتش  يي المحاريل الشتوية وتزغ  بيل ا  ىمتشابهيل ال وغما

   الج و  وتدية قوية. الواق قوية تت  ف حاملة االو اق المتبادية ال لبية الشلل  

 Euphorbiaceaeالوووية ) اللباية    واماا: 

تلززاو  بالبزز و  ويتميززز الابززال دغززل حززولي شززتو  ي  sun spurge helioscopaEuphorbia خاززاق الززدجا  -1

باي ا  مادة عري ية تشب  الحليل مل الوي ال واالو اق ويوبل حواوية وحلة قوية ا ا مزا المزا الجلد.ولز ل  يوزبل 

العمى المنقل والغويال يي حال دخول  للعيل. الابال قائص او متولق االو اق ااعمة بييزوية مدببز  عازد الحزواا. اهايزة 

  و  مدو ة.بمل خما اي ف خشاة. الوما  لبوولة على شلل يروع وال الواق خيمية ملواة

دغزل حزولي رزي ي يتلزاو  بالبز و  يامزو مزع المحارزيل  dyer's croton atinctori Chrozophora الزز ي   -2

الوززاق قائمززة   Satelliteالرززي ية ويزغزز  بززيل حزيزز ال وتشزز يل االول. الابززال خشززل  ال زغززل لويززا اجمززي الشززلل 

االو اق طويلة محمولة على ووي ال بييوية الشلل او  محية متبادلة على الواق. االزغا  خي اء محمولزة مت  عة و

  ث يروع مغطاة بح اشا ييية اللول.على ووي ال . الوما  لبووالل م ومة الى وال

   Orobanchaceaeتاوعا: عائلة الهالو  

متط زل زغز   معم اليمتلز  اجززاءا خيز ية. دغزل   Orobanche aegyptiaca Egyptian broomrapeالهزالو  

 عدة االا للابال الواحد. يتط ل على ج و  العديد مل محاريل العائلة ال وائية والبا اجاايزة ىيتلاو  بالب و  التي ترل ال

تمتلزز   وززص. وززي اا  يززعي ة  ييعززة مت  عززة 33الززى  11ويزغزز  بززيل مززايا وتشزز يل االول. يبلززر الابززال ا ت اعززا قززد ي 

 محية. االزغا  م تبة يزي وزاابل مخ وطيزة لاوزية. او اق اللزاا م ررزة الزى ا بزع يرزوع وموزااة علزى  ح اشا

 الحواا. الوما  لبووالل وتحو  ب و ا عديدة رغي ة.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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         الخباز                                                      خااق الدجا                          

 

 الهالو                                    


