
 الوصف النباتي واألهمية أالقتصادية لألدغال المهمة في العراق

 

   Gramineae أدغال العائلة النجيلية
 

 Slender foxtail, field foxtail grass (Kanbo)     /Alopecurusقنبو أو ذيل الثعلب  -1

myosuriodes. 

والشعيير ومحاصعيل البلعول الغذا يعة الشعتوية دغل حولي شتوي يتكاثر بالبذور مع محاصيل الحبوب الصغيرة كالحنطة 
ر ليفيععة نكالبععاء و والحمععل واليدتشينتشععر لععي شععمال اليراألشيفععتزدر لينعع رش يذاععر بععيس شعع ري  ذار ونععيت  فععيلا

ءليلعععة ءا معععة أو منثنيعععة لعععي اللاندةشأنصعععال أهوراأل حعععادة لعععي ن ايت عععا والفعععنابل من عععغطة  عععيلة  سوأوراأل كثيفعععة  فعععيلا
 سوالحبوب غير متراصة لكن ا محصورة بيس اللنعا بتعي غشا ية lemmaشاللنابةcylindricalونانمة ومزروطية ألشكل 

 بذرةش 3000اليليا والففلىشيحمل النبات حوالي 
حععولي شععتوي يتكععاثر بالبذورشأحععد أاععر أدغععال  :Avena fatuaِ رررOat grassأاررWild oatشووان بريوو  ر-2

المحاصيل الشتوية وزاصة الحنطعة والشعيير والبعاء و والحمعل واليدتشينتشعر لعي ميطعر منعاطأل ذرانعة الحبعوب لعي 
أنصعال فر فعيلاس ءا معة نانمعة الملمت  90-50بذرةشارتفانع   500نيفاس يحمل النبات الواحعد -اليراألشيذار مس  ذار

مفتوحعععة  panicleأهوراأل طويلعععة مدببعععة لعععي الن ايةشأللفعععيس شعععفار ومعععدور لعععي ءانعععدة الورءعععةشألنورة الذاريعععة ننلوديعععة
مععس منتصععر الاععذو الزلفععي ل ععا وتكععوس ذات  awnsومتدليععةشاللناات متفععاوية ونانمععة ومدببععة لععي الن ايععة ويزععر  الفععفا

 شيرشلوس بني غامأل نبد الن جشالبذور متطاولة يكفواا ال
:نبععععععات ميمععععععر صععععععيفي يتكععععععاثر بالبععععععذور والرايذومععععععات Bermudagrass   Cynodon dactylonالثيوووووو ر-3

يمد اعذور معس اليلعد   ستشريس ثانيشنبا  فيلا-والمداداتشينتشر نلى اي ة بلع لي المحاصيل الصيفيةشيذار مس مايت
لعرو  لعي ن ايعة  6-4مفتليمة ز راو نانمة مكفوة بالشيرشألنورة الذارية مكونة معس  ألءا مة أو منحنية  أهورا سفيلا

 الفويأل والفنيب ت مكونة مس ذارة واحدة االفة ومرتبة لي صفيسشألبذور صغيرة بلوس برتلالي محمر أو تبنيش
يلاس ميمعر صعيفي يتكعاثر بالبعذور والفع:Dichanthium annulatum Hairy-node beargrassالزموزا -4

الذاحفعععة والتعععي ترفعععل اعععذور ننعععد امتعععدادات ا الاانبيةشينتشعععر لعععي الحعععدا أل والمحاصعععيل الصعععيفية و رتفعععا  أنلعععى معععس 
يذاعر معس نيفعاس  لعى أحد مشعاكل اهدغعال الم معة لعي معذار  ءصعب الفعكر لعي ميفعاس لعي اليعراألش الحشا ش أهزرىش

شأهوراأل مز عرة hairy nodeر نند اليلد ومن ا اعاو افعم تشريس ثانيشفيلاس ءا مة وأحيانا منحنية نانمة كثيفة الشي
 لر شالبذور صغيرة ادا لي ن اية الفرو ش 8-2ملتويشالفنابل مكونة مس  نانمة واهنصال حادة  أللفيس

مععس  رحععولي صععيفي يتكععاثر بالبععذور  يذاعع: Digitaria sanguinalis /Large crabgerass عنووارالثيوو -5
أيلولشينتشر لي الحلول المروية والحعدا أل واوانعب ءنعوات الريشنبعات  عيير التفرنعات يتكعاثر أي عا كمعا لعي -حذيراس

الثيعععل نعععس طريعععأل الفعععيلاس اللانديعععة التعععي تتاعععذر ننعععد اليلعععد الففلىشأنصعععال أهوراأل مفلطحعععة واهغمعععاد ذات شعععييرات 
فعععر تزعععر  اميي عععا معععس نلطعععة واحعععدة لعععي ن ايعععة  12-5 لعععرو   صعععبيية بطعععول 6-3كثيفعععةشالنورة الذاريعععة مكونعععة معععس 

 الفويلاتش
حععولي صععيفي ذاحععر يتععراو  :Echnichloa colonumِ رر/JunglericeأاررPurple panicgrassدهنوو ب-6

فرشالفععيلاس الذاحفععة تتفععر  وتاععذر ننععد م مفععت ا للتربععة ومععس ثععر تتفععر  مععرة أزععرى أو تنتصععبشيتميذ  70-60ارتفانعع  



بععع  نعععس الدناسشينتشعععر لعععي حلعععول  رنففعععاية نلعععى أهوراألشالفعععرو  الذاريعععة ءصعععيرة واعععو معععا يزتلعععالنبعععات بواعععود حعععذر ب
 المحاصيل الصيفيةش

شأحععد أاععر مشععاكل بالبععذور للطحععولي صععيفي يتكععاثر :رEchnichloa crus-galliرر/Barnyardgrassالوودن ب-7
 نتا  الرذ لعي اليعراأل واليعالرشمفترش لعي بدايعة النمعو ياعذر معس اليلعد الفعفلى مكونعا كتلعة كبيرةشأنصعال أهوراأل طويلعة 

شأهاذاو الذارية طويلة أي ا و مكونة مس لرو  ءا معة بطعول cm 1.5-1فر لي الطول وبيرض  50تصل أحيانا  لى 
كثيفةشالحبععة ذات لععوس ذااععي لمععا  مفععطحة مععس ا ععة و  bristlesييرات فرشالفععنابل ز ععراو بنففععاية ذات شعع 2-3

 حبةش 4000مدورة مس ا ة أزرىشينتج النبات الواحد أكثر مس 
متفرنععة  سحععولي صعيفي  الفععيلا:branched lovegrass/Eragrostis cilianenisأاررstinkgrassدخينو -8

النعدب تحعت اليلعد مكونعة حعذر وءعد تتوااعد مثعل   معا يشعبفعرشتتميذ الفعيلاس بواعود  70مس اللانعدة يصعل ارتفانع   لعى 
بنيعععة محمعععرة ومدببعععة معععس الطرليسشينتشعععر لعععي أهرا عععي  ةاعععذل النعععدب نلعععى أهوراأل والنعععورات الذاريعععةشألحبوب بي عععاوي

الزصععبة ونلععى اوانععب أهن ععر و الحععدا أل ولععي حلععول المحاصععيل الصععيفيةشأهذاار تبيععت را حععة غيععر مفتفععاغة تشععب  
 شيذار لي أيلولشرصو را حة الصر 

حولي شعتوي زشعس يتكعاثر بالبعذورشينمو وينتشعر لعي :رMarsh barley grass/Hordeum glaucumشعي ةر-9
مفععطحة  ألو اوانععب الطرألشيذاععر مععس نيفععاس  لععى حذيراسشالفععيلاس منحنيععة  أهورا ةالحلععول المرويععة واهرا ععي المغدءعع

مرتبععة بماععاميع  spikletesفععر محاطععة بغمععد طويلشالفععنيب ت 4-2تغطي ععا الشععييرات لتيطي ععا ملمععت زشسشالفععنبلة 
 نلى محور الفنبلةش

ميمععر زشععس يتكععاثر بالبععذور والرايذوماتششععتوي يرالععأل :رFoxtail barley/Hordeum jubatumالجوواد -10
شلععوس الفععفا أز ععر لععاتا وأحيانععا bristlesل الفععنابل والفععفا محاصععيل الحبععوب الصععغيرة لععي شععمال اليراألشيتميععذ بطععو 

 محمر ءبل الن جشالنورة بشكل نار  يلة لي البداية لكن ا تفترش نند الن جش
ميمعر يتكعاثر بالبعذور والرايذومعات اللويعة : Cogongrass/Imperata cylindricalأارBladygrass حلفو -11

ينتشعر شاهر عي اليعالي المعا يءوي ادا ومصنر مس أزطر أدغعال البفعاتيس واهرا عي ذات المفعتوى  توالطويلة  نبا
  لي اميع مناطأل اليراألشيؤكل لعي مراحعل نمعول أهولعى معس ءبعل الحيوانعات و حلعا يصعبا زشعس وغيعر مفتفعا شنورا تع

النبععععات بععععيس شعععع ري مععععايت و  (شيذارتفععععمى فععععليلالذاريععععة حليبيععععة نصععععيرية لععععي البدايععععة و تؤكععععل مععععس لبععععل أهطفال 
فععرشأهوراأل متطاولععة نانمععة  100ارتفانعع   لععى  لحذيراسشالفععيلاس ءا مععة محاطععة ننععد ءوانععد النبععات ب غمععاد يابفععة  يصعع

حلذونيعة بي عاو ل يةشالفعنيب ت صعغيرة محاطعة بشعييرات حريريعة  panicleذات حالات حعادةشالنورة الذاريعة ننلوديعة
ر.ومتطاولةالملمت ونانمة والبذور صغيرة 

حععولي شععتوي يتكععاثر بالبذورشينتشععر لععي حلععول المحاصععيل :Rigid ryegrass /Lolium rigidumحنيطوو -12
الحبوبيعة والبلوليعة الغذا يعة الشعتويةشواود بعذورل معع حبعوب الحنطعة المفعوءة يللعل كثيعرا معس ءيمت عا التفويليةشينتشعر لعي 

ءا مة أهنصال متطاولة نانمة ون ايات ا مفتدءةشالفيس صغير الفيلاس يذار بيس نيفاس و مايتش اميع مناطأل اليراألش
متبادلعععععة نلعععععى محعععععور الفعععععنبلة  رمحيعععععة  تمربعععععع الشعععععكل أبتر(شالنورة الذاريعععععة نلعععععى شعععععكل فعععععنبلة مفلطحعععععة  الذايعععععرا

 ففاش كملتصلة بمحور الفنبلةشالبذور صغيرة رليية متطاولةشاللنابات   تمتل oblanceolateمللوبة



حولي شتوي يتكاثر بالبذورشيتشاب  مع الحنيطة مس حيت :annual darnel /Lolium temulantum ايط -13
لتصعبا فعامة لسنفعاس و  Endocondium temulentumا نتشار واهامية ا ءتصاديةشتصعاب أحيانعا بعذورل بعالفطر

شععفار  سنمعة  أللفععيز ععراو نا ألالحيعواس ننععد طحن عا مععع الحبععوب أو  نطاواعا كيلععر للحيواناتشيشعب  الحنطععة  أهورا
 مذودة بففاش تءا مة واللنا با ةمحذذة بو و   الفنبل ةاهغمد ,bluntصغير غير حاد

حععولي شععتوي : Littleseed canarygrass/Phalaris minorأاررLesser canarygrassأيوواردمووي ر-14
 ذوالرويطةشفعيلاس ءا معة  يتميعيتكاثر بالبذورشبنمو مع محاصيل الحبوب والبلول الشتوية وكمعا اعو الحعال معع الحنيطعة 

 70-50شالفيلاس متفرنة نند اللاندةشارتفان  بعيس bluish-greenالنبات بشكل نار بلوس أز ر يميل  لى ا ذرءاأل 
فرشالفعععنيب ت متلاربعععة  4-2ءمعععة الفعععاأل تشعععب  البي عععة وبطعععول  يفعععرشالاذو الذاعععري نبعععارة نعععس شعععب  فعععنبلة رأفعععية لععع

 ةالبي ععة   ععيل  البععذور بنيععة و ذاايععة محاطععة بشععييرات  تشععب.glumesبععة ءنععا بتععيسومتدازلععة نلععى الععرأتشتحيط بكععل ح
 ومدببة لي الن ايةش

نبععات ميمععر  ععزر اععدا :رP.australisرأارCommon reed/Phragmitis communisالقصوواراليوو  -15
اهن ععر والبحيعععرات  يتكععاثر بالبععذور والرايذومعععات الذاحفععة اللويعععة والثزينععةشنبات نصعععر غععاطت ينتشعععربكثالات ناليععة لعععي

الععري والبععذل وأينمععا توااععدت منععاطأل  ععحلة الميالشينتشععر حاليععا نلععى شععكل اععذر  توالمفععتنليات و ععفار أهن ععر وءنععوا
نا مة لي مدازل الفعدود و زاصعة لعي معدزل فعد فعامراو حيعت يغطعي مفعاحات وافعية معس البحيرةشأحعد أاعر مشعاكل 

مراحععل  يأهدغععال الر يفععية لععي اليراألشلعع  افععتزدامات صععنانية متيععددة أام ععا صععنانة الورألشيؤكععل مععس لبععل اهبلععار لعع
الغ ععة(شيذار مععس تشععريس أول وحتععى كععانوس أولشيتميععذ بفععيلاس ءويععة ءا مععة وصععلدة ذات نلععد  ألالنمععو المبكععرة أ  أورا

أل ز ععراو رماديععة منطويععة ننععد اللانععدة وت ععير لععي الن ايععة مكونععة ن ايععات حععدة مدببععةشأهذينات كثيفععة و ءععمتيععدد  أورا
نانمعععععة والفعععععنيب ت رمحيةشالبعععععذور صعععععغيرة اعععععدا محاطعععععة  معععععدورة ةثزينعععععة معععععذودة بزصعععععلة معععععس الشعععععييرات  أهغمعععععد

 وحراشر متطاولةش glumesباللنابات
نبعات حعولي شعتويشينمو :رAnnual beardgrass /Polypogon monspeliensisذيو راليوزابأرأيوارذايو -16

رتفان   لى لي الحلول المذرونة والحدا أل واوانب أهن ر والبفاتيسشيذار مس نيفاس  لى مايتشأز ر مصفر يصل ا
فرشفععععيلاس منحنيععععةشالنورة الذاريععععة نبععععارة نععععس فععععنبلة نانمععععة الملمععععت حريريععععة مصععععفرة ز ععععراو مععععذودة بشععععييرات  60

 شamber coloredنانمةشالبذور ذات لوس ننبري
حولي صيفي يتكاثر بالبذورشينتشر لي حلعول المحاصعيل :رYellow bristlegrass/Setaria glaucaدخيبر-17

فرشأهوراأل  70-30لي ميطر مناطأل اليراألشيذار مس تموذ  لى تشريس ثانيشفيلاس ءا مة و زشنة الصيفية والحدا أل 
ز راو واهنصال مدببة لي الن اية وزشنة نند الحوارشأللفيس زشس أهغماد نانمةشالنورة الذاريعة تشعب  الفعنبلة كثيفة 

العدزيس أهزعرى بواعود نلعى أهءعل زمفعة ذوا عد مذودة بشييرات كثيرة ءا مة حلذونية الشكل والمط رشيتميذ نعس أنعوا  
 أو شييرات لي ءاندة كل فنيبلةش

حعولي صعيفي يتكعاثر :Bottlegrass/Setaria viridisأارر Green foxtailدخويبرالف شو رأارن شو راليطو -18
مفلطحة زشنة طويلةشأللفععيس فععر أهوراأل  60-10تشععريس أولشفععيلاس ءا مععة يتععراو  طول ععا -بالبععذور يذاععر لععي حذيععراس

 مذود بشييرات أو زصل ءصيرةشالفنيب ت مرتبة بكثالة نانمة تشب  الفرشاةش



نبعععععععات ميمعععععععر ءعععععععوي يتكعععععععاثر بالبعععععععذور :Sorghum halapenseِ ر/Johnsongrassسوووووووف ندة:حلي ب :-19
شينتشعععر كعععذلك لعععي والرايذوماتشأحعععد أهدغعععال الم معععة لعععي المحاصعععيل الصعععيفية مثعععل اللطعععس والعععذرة الصعععفراو والبي او

-شيذاعر معس نيفعاسHCNالبفاتيسشذو ءيمة رنوية ليبلار لكن  فار ل ا لعي بيعض مراحعل نمعول  حتوا ع  نلعى حعامض
متر أوراأل كثيفة ومذود بنطار رايذومعي ءعوي ذاحعر تحعت التربةشيصعل  2تشريس أولشنبات زشس ءد يصل ارتفان   لى 

شالفععنيب ت مرتبععة لععي أذوا  لععي Paniclesالذاريععة ننلوديععة مفتوحععةفععر النورة  60طععول أوراءعع  الز ععراو اللمانععة  لععى 
لعي   pubescentمحمرة وزالية معس الفعفا لكن عا مذغبعةglumes الاذو الففلي للنورة وث ثية لي الاذو اليلويشاللنابات

 شةمحمرة وبي اوي-حيس تكوس اللنابات الففلية للذايرات المزصبة مذودة بففا ملتوشالبذور بنية
 Sedge family/ ررCyperaceaeالسعدي تر

نبعععات ميمعععر زشعععس ءعععا ر يتكعععاثر بالبعععذور و :Yellow nutgrass/Cyperus escullentus:السوووعدرارصوووف -1
ن ايعات أطعرار الفعيلاس أهر عية  يالرايذومات اليميلة التي تكعوس أحيانعا معدادات لعوأل فعطا التربعة ودرنعات صعغيرة لع

دغععل زطععر لععي المحاصععيل الصععيفية حيععت يتوااععد لتزععذيس الغععذاو نلععى اي ععة كاربوايععدرات ليفععتزدر لععي لتععرة التذايرش
حذيععراسش الععدرنات غاملعة ومععدورة ومتطاولةشالفععيلاس ءا مععة -بماعاميع نباتيععة كثيفععة لعي الحلععولشيذار زعع ل شعع ري معايت

طة مفععتليمة تفععتدأل لععي الن ايععةشالنورة الذاريععة تشععب  المطلععة لععي ءمععة النبات أمععا أس تكععوس نانمععة ومثلثععة واهوراأل بفععي
بفيطة أو مركبة مكونعة معس نعدة نعورات غيعر متفعاوية لعي الطولشالفعنيب ت مفعتليمة و مفعطحةشتحت النعورات أوراأل 

شالثمار نبععارة نعس حبعة بنيععة فعر أو أحيانعا أطععول يتميعذ اعذا النععو  بكعوس أوراءع  الفعفلى أطععول معس الفعاأل 15-5بطعول 
وزاصععة لععي الرذ صععيب المكالحععة يتحمل   Noxious weed    , بعث ت ذوايععاشييتبر الفععيد مععس أهدغععال الزطععرة

 الكثير مس مبيدات أهدغال أ نتزابيةش
يشاب  كثيعرا الفعيد أهصعفر     س أوراءع  اللانديعة :Purple nutgrass/Cyperus rotundusالسعدرار جااني-2
ءصععععر مععععس الفععععاأل الر يفععععيشكذلك لععععاس أهوراأل تحععععت النععععورة تكععععوس بطععععول النععععورة ولععععيت كمععععا اععععو الحععععال مععععع الفععععيد أ

أهصفرشالفععععنيب ت بنففععععاية غاملة المععععدادات تكععععوس أءععععل وزشععععبية وثزينةشالععععدرنات متطاولععععة وليفععععت مععععدورة ومغطععععاة 
 بحراشر صلدة حمراو نلى نكت مما اي نلي  لي الفيد أهصفرش

ميمععر يتكععاثر بالبععذور والرايذوماتشينتشععر لععي حلععول الععرذ و نلععى Cyperus odorata:/ررGalingaleتخيتوو ر-3
 فار أهن ارشيذار مس مايت  لى تشريس أولشالنبات ءا ر والفيلاس ث ثية مغطاة باهغماد مس اللاندةشأهوراأل اذرية 

 ورات نفف اشءاندت ا أوراأل أطول مس الن يوالنورات الذارية مطلية نير متفاوية ل
نبات حولي يتكاثر بالبذور ينمو و يتوااعد :رAnnual clubrush/Fimbristylis dichetomaن ش ةرالمض ا-4

شأهوراأل مفعتليمة و بطعول ةتشعريس ثانيشفعيلاس متيددة ءا معة ونانمع-لي حلول الرذ و فار أهن رشيذار معس حذيعراس
ب ت بنيعة رمحيعة محمولعة نلعى فعويلاتشبذور صغيرة مصعفرة الفيلاسشنورات ذارية مركبة و ]أطوال غير متاانفةشفعني

 متطاولة أو مدورةش
ميمععر يتكععاثر بالبععذور والرايذوماتشيتوااععد لععي حلععول الععرذ :Scripus littoralisِ رCoast clubrush/سووج -5

فععععر مغطععععاة مععععس أهفععععفل 80-30والمفععععتنليات و ععععفار أهن رشتبععععات صععععغير يمتلععععك رايذومععععات أللية فععععيلاس ءا مععععة 
 ب غمادشأهوراأل ءليلة أو غير مواودة أحياناشالنورة الذارية مطلية مركبةوالفنيب ت بي وية متطاولة وبنية اللوسش

 ش Scripus maritimusديش و  Cyperus michelianusغزيزين :هن كرأنااعرأخ ىرتعادرلهذهرالع ئل رمث رررر



رLeguminosaeألع ئل راليقالي ر
نبععععات صععععيفي ميمععععر يتكععععاثر :Common liquoric/Glycyrrhiza glabraسووووا رأارعوووو ارالسووووا -1

-بالبذورشيتوااعد لععي المنععاطأل المطللعة ونلععى  ععفار أهن رشاعذورل تللععع وتبععا  ليغعراض الدوا يععةشيذار زعع ل حذيععراس
فعععر أهوراأل مركبعععة الوريلات مرتبعععة لعععي أذوا  متلابلة متطاولعععة أو رمحيعععة الشعععكل النورة 100تموذشيصعععل ارتفانععع   لعععى 

 البعذور ز عراو oblongنلودية شمروخ( أءصر مس أهوراألشأهذاار ذرءعاو أو بنففعايةشاللرنات مفعتطيلة أو متطاولعةن
 تشب  بذور الفاصوليا نانمة الملمتش

حعولي شعتوي يتكعاثر بالبذورشينتشعر لعي حلعول :Two-flowered vetch/Lathyrus annusاله طمو براليو  -2
-الغذا يععة لععي وفععط وشععمال اليععراألشذو ءيمععة غذا يععة ناليععة للحيوانععات يذاععر مععس نيفععاسمحاصععيل الحبععوب والبلوليععات 

 مععععذودة بيوالععععأل petiolesوحوامععععل أوراأل stipulatesمايتشنبععععات نانر فععععيلاس متفععععللة أو م ععععطاية ليوراأل أذينععععات
و بنيععععة   اللرنععععة مفععععطحة أو مفععععتطيلة نانمععععةpeduncleوورءتععععيس رمحيتيسشأهذاععععار صععععفراو محمولععععة نلععععى فععععويلات

 وبنيةش ةاللوس البذور صغيرة ونانم
حعولي شعتوي يتكعاثر بالبعذور ينتشعر  نبعات :Bur clover/Medicago hispidaأار Toothed medic القو ط-3

فععععرشأهوراأل 60نبععععات أز ععععر  مع فععععيلاس مفترشععععة مععععس اللانععععدة بارتفععععا  .وزاصععععة الحنطععععةرمععععع المحاصععععيل الشععععتوية
الوريلعات ذات شعكل شleaf stalkوريلات مس نلطة واحدة لي طعرر حامعل الورءعة ملفمة  لى ث تر alternateمتبادلة

 أوراأل محععععورة( ننععععد ءانععععدة حامععععل stipulesشتواععععد ذو  مععععس أهذينععععاتtoothed edges فععععفيني وحالععععات مفععععننة
ذ شععكل ذايععرة لععي ن ايععة حامععل الذارةشأللرنععات مميععذة لكون ععا ت زعع 5-3الورءععةشأذاار صععفراو مرتبععة لععي نناءيععد مكونععة مععس

مدورة وب فناس نلى حوال ا وتبنية اللوس أو بنية نند الن ج تحوي نلى بعذور كلويعة الشعكل صعفراو اللعوس   coilالملر
 ولذاة نونا ماش

حعولي و أحيانعا محعول يتكعاثر بالبذورشالفعاأل :رSweet clover/Melilotus indicusأا  Mellilot حنودواا-4
نوية لوأل اللاندةشأهوراأل مركبة متبادلة وتنلفعر  لعى ثع ت وريلعات مفعننة لعوأل الر يفي ءا مة ويتفر   لى ندة فيلاس ثا

كرويعة ومايعدة معس  تالوفط والن ايات منحنية وتتميعذ بواعود شعريط أحمعر لعي اليعرأل الوفعطيشأهذاار صعفراو واللرنعا
 بذرةشألبذرة ز راو أو بنية غاملة زشنة تشب  أءرال اليفلش 2-1ا ة واحدة تحوي 

حعولي يتكععاثر بالبعذورشنبات رنعوي ينتشععر لعي الحلعول الشععتوية :Hop clover /Trifolium campestreنفو ر-5
نيفعاسشالنبات زشعس الملمت فعاأل  عييفة رلييعة ءا معة أو مفترشعة بارتفعا  -ونلى  فار أهن رششتوي يذاعر معس  ذار

مفعععننةشيتميذ النبعععات بكعععوس  obovateفععرشأهوراأل مركبعععة كل ورءعععة مكونعععة معععس ثععع ت وريلععات بي عععوية مللوبعععة30-40
الوريلععععة الوفععععطى ذات فعععععويأل ءصععععيرشأهذاار صعععععغيرة متاميععععة بكثالعععععة بي ععععوية صعععععفراو تتحععععول  لعععععى بنيععععة أو بنيعععععة 

 صفراوشاللرنات صغيرة محاطة باهوراأل الك فية والتوياية وحيدة البذرةش
-بعذور يذاعر بعيس معايتحعولي شعتوي يتكعاثر بال:Persian clover /Trifolium resapinatumنفو را جوااني-6

وريلعععاتشأهوراأل الفعععفلية بحوامل فعععويلات(  3فعععيلاس متيعععددة نانمعععة و ءا معععةشأهوراأل أي عععا مركبعععة مكونعععة معععس حذيراسش
 سشألوريلععة الوفععطى نلععى حامععل وا ثنتععيس اهزععرويتي serrateطويلععة واليلويععة بحوامععل أءصععرشالوريلات بي ععوية محععذذة



يععة لععي نععورة رأفععيةشالثمار بي ععوية نانمة بنية البععذور صععغيرة نانمععة ز ععراو بععدوس حاملشأهذاععار صععغيرة ورديععة مام
 لاتحة أو صفراو لاتحةش

 Viciaراالنوواعررwild vetch/Vicia angustiloliaاهنوو كرأنووااعرأخوو ىرمثوو راله طموو برالعلفوويراليوو  رررر

calcarataالع ئديبرلهذهرالع ئل رارالمعو انيبري رسو رييقيو رحيورريز عو برأحي نو رنويرالمنو طارالشوم لي ررغو ا رر
 شالعلفرارخض 

رMustard family /Cruciferaeألع ئل رالصلييي 
حعولي شعتوي ينتشعر لعي المحاصعيل الشعتوية :Shepherd's purse/Capsella bursa-pastorisكي رال اعي-1

يذاععر زعع ل شعع ري نيفععاس و مايتشفععيلاس ءا مععة نانمععة الملمععت لععي الاععذو اليلععوي وزشععنة لععي ونلععى اوانععب الطرألش
لععي حععيس تكععوس نلععى الفععاأل مفععتطيلة أو رمحيععةشأهذاار بي ععاو  pinnatifiedالاععذو الفععفليشأهوراأل اللانديععة ريشععية

 مةشاللمةشالبذور صغيرة بنية نان يبحوامل رليية متدليةشالثمار ث ثية مفننة الحاشية ل
نبعات ميمعر يتكعاثر بالبعذور والرايذومعات والاعذور :white weed/Cardaria drabaأاررWhite topجنييو ة-2

الذاحفةشينتشر لي حلول المحاصيل الشتوية واوانب أهن ر لي ميطر مناطأل اليراألشيذار معس شعباط  لعى مايتشنبعات 
الذاععريشأوراأل نري ععة ذات حععوار مفععننة تحععيط فرشفععيلاس ءا مععة متفرنععة ننععد الاععذو 70-50زشععس أز ععر رمععادي 

واهذاار بي عاو صعغيرة   corymbsشأهوراأل الففلية بحوامل واليلوية االفةشالنورة الذارية نذءية lobsبالفاأل بفصيس
 واللرنات تحوي بذرتيسشالبذور صغيرة نانمة فوداو أو بنية مفودةش

 لشعاكل أهدغعال لعي الحنطعة والشعيير والمحاصعيأحعد أاعر م:wild mustard/Sinapsis arvensisخو د ريو  -3
فععر  100-60حععولي شععتوي يذاععر بععيس شعع ري  ذار و نيفاسشفععيلاس ءا مععة تغطي ععا الشععييرات الحبوبيععة الشععتوية أهزرىش

لععععي ا رتفععععا شأهوراأل مفععععننة وأحيانععععا مفصصععععةشالثمار زردليععععة مفععععتطيلة ذات ن ايععععات مفععععطحة تحععععوي بععععذور فععععوداو 
 الطير الر لطحيس الحنطة وكذلك الطير ال ذ  لي الحليبش نانمةشيفبب اذا النبات

حعولي شعتوي يتكعاثر بالبذور ينتشعر لعي محاصعيل الحبعوب :Wild radish /Raphanus raphnistrumنجيل -4
فعععر لعععي المنعععاطأل المرويةشاعععذورل وتدية فعععيلان  صعععلدة ءا معععة زشعععنة الملمعععت لون عععا  100الشتويةشيصعععل ارتفانععع   لعععى 

الفعفلي وز عراو داكنعة لعي الاعذو اليلعويشأهوراأل الفعفلية ريشعية أو مفصصعة والفعل اليلعوي كبيعر  بنففاي لي الاعذو
تتحععععول  لعععى بي ععععاو ننععععد الن عععجشاللرنات طويلععععة مفصصععععة  ووالفصعععول الاانبيععععة مفععععتطيلة بي عععويةشأهذاار صععععفرا
 محمرش-نري ة ذات لوس بني-بفواصل  ففناية وتنت ي بن اية مفتدءةشالبذور بي وية

نبععات حععولي شععتوي يتكععاثر بالبذورشينتشععر لععي المحاصععيل :رLondon rocket /Sisymbrium irioي ةحووار-5
لاتا فععيلاس ءا مععة متفرنععة مععس اهفععفلشأهوراأل بفععيطة -نيفععاسشالنبات أز ععر-الشعتوية واوانععب الطرأل يذاععر لععي شععباط

حمععراو -اسشالبذور صععغيرة بنيعةمتبادلعة ذات لصعول رمحيععةشاهذاار صعغيرة صععفراو نلعى اي ععة نناءيعد لعي ن ايععة الفعيل
 مفتطيلةش

رCompositaeرالع ئل رالم كي 
حععولي شععتوي يتكععاثر بالبذورشينتشععر لععي الحلععول الشععتوية والبفععاتيس :starwort/Aster subulatusأسووت رحووالي-1

شالنبعات متفعر  والفعيلاس ءا معة يشعب  اليعذأل معس اهنلعىشأهوراأل بفعيطة االفعة نلعى 2تشريس-والحدا ألشيذار مس مايت



محمععرة أو  الفععاأل ومتبادلععة والفععفلية تفععتدأل ننععد اتصععال ا بالفععاألشالنورة الذاريععة ننلوديععة وذات فععويلات ذاريععة وتكععوس
ورديةشالثمار نلى اي ة حبوب صعغيرة زشعنة الملمعت معذودة بزصعلة معس الشعييرات البي عاو لتفعانداا نلعى ا نتشعار 

 بالريا ش
حعولي شعتوي يتكعاثر بالبذورشينتشعر :Wild safflower/Carthamus oxycanthusكساارأصف رأارسومين ر-2

المذناععععة للمععععذارنيس بفععععبب أشععععواك  وزاصععععة أثنععععاو لععععي حلععععول المحاصععععيل الشععععتوية وزاصععععة الحنطةشأحععععد اهدغععععال 
الحصعععادشينبت متععع زرا لعععي الربيعععع واعععذا يايعععل توءيعععت مكالحتععع  صعععيبا وزاصعععة بافعععتزدار مبيعععدات أهدغعععالشيذار لعععي 

حذيراسشفععيلاس ءا مععة مبي ععة نانمععة ونذءيععة التفععر شاهوراأل بفععيطة متبادلععة نلععى الفععاأل كفية ل ععا أشععواك لويععة -مععايت
 اار صفراو والثمار حبوب نانمة و بي ويةشصفراو اللوسشاهذ 

نبععات محععول يتكععاثر بالبذورشينتشععر لععي الحلععول :Iberian centaury/Centaurea ibericaكسوواارا جووااني-3
المذرونة ولي مناطأل النفايات و عفار اهن عر لعي ماميعات كثيفعةشيذار معس نيفعاس  لعى تموذشالفعيلاس ءا معة بارتفعا  

فلى ملفمة ومفصصة واليليا غير مفصصة اهذار صعفراو اللعوس أو تبنيعة محعورة نلعى فر شوكي اهوراأل الف 50-70
  شكل حراشرش

محععول يتكععاثر بالبذورشانتشععارل كمععا لععي الكفععوب :Pale centaury/Centaurea pallescensكسوواا:م ي  ر-4
الحالعاتشاهوراأل الفعفلى  ومعذودة ب شعواك نلعى glandularاهراوانيشفيلاس ءا مة صلدة متفرنة اهوراأل متبادلعة غديعة

 بيمأل و محمولة واليليا االفةشالنورات رأفية مذودة ]أشواك تبنيةشالثمار حبوب طويلة نانمة بي اوش ةمفصص
نبعات ميمعر يتكعاثر :Coffee weed/Chchorium intybusأاررCommon chicoryالهندي رالي ي :هنديو  -5

تموذشالنبععات بشععكل نععار -المرانععي واوانععب الطرألشيذاععر زعع ل نيفععاسبالبععذور وينتشععر لععي الحلععول الشععتوية وأرا ععي 
 ريشعية ( لعي حعيس تكعوس  runcinateزشس والفاأل ءا مة تتفر  مس لوأل اللاندةشاهوراأل الففلية مفصصة  لعى الزلعر

ى فعويلات لعي حعيس تكعوس اليليعا محمولعة نلع clustersاهوراأل الفالية اليليا رمحيةشالنورات الاانبية االفة لي نناءيد
 ذاريةشالبذور رمادية أو بنية لاتحة ومفتطيلة الشكلش

شينتشعر لعي حلعول محاصعيل الحبعوب نبعات محعول يتكعاثر بالبذور:Milk thistle/Silybum marianumكلغو ب-6
الصغيرة والمناطأل المطللةشا فر اليلمي للدغل اعاو معس اهفعطورة اللديمعة بع س البلعع البي عاو نلعى أوراءع  اعي حليعب 

فععر با رتفا شاععذورل وتديععة  150-70الفععيدة مععرير اليععذراو التععي فععلطت أثنععاو الر ععانةششششششاليشنبات  ععزر شععوكي 
ثزينععععةشاهوراأل كبيرة الفععععفلية من ععععا مفصصععععة بيمععععأل و محمولععععة نلععععى فععععويأل و اهوراأل اليليععععا أءصععععر واالفععععة وأءععععل 

أهوراأل أشععواك صععفراو حععادةشتتميذ  تفصصععاشيحاط الفععاأل مععس اهفععفل بععذو  مععس الفصععول تشععب  اهذسشنلععى حععوار
نلععى الفععطا اليلععوي وأحيانععا تكععوس نلععى  شععكل بلعشاهذاععار بنففععاية كرويععة أو مععدورة  وأهوراأل بواععود أشععرطة بي ععا

تحيط ا ءنابات مشوكة حرشفية تحمل أشواك حادةشالثمار حبوب نانمة مصفرة مذودة بشييرات طويلة تزر  مس نلطعة 
 الفيلاس الطرية                                                              واحدة مس ءمة الثمرةشتؤكل

نبات حولي شتوي يتكاثر بالبذورشيذار مس :Common sowthistle/ Sonchus oleraceusلبين)أم الحليب(-7
الحلول المذرونة واوانب الطرأل واهماكس المطللةشلي بيض الطرور ولي أماكس  يمايتشينتشر ل- ذار

ميينة يشااد النبات نلى طول الفنةشفيلاس ءا مة ءوية أوراأل نانمة مفننة االفة نلى الفاأل كفية الشكل ن ايات ا 
 .مكونة مس ندة أذاار بي او متطايرة نند الن ج تللزلرشالرؤو 



نبعات شعايري حعولي يتكعاثر بالبذورشينتشعر لعي :common cocklebur / Xanthium strumariumاللزيي  -8
الحلول المذرونة والمراني واوانب الطرألشثمارل المذودة بك ليب تلتصعأل بصعور الحيوانعات والم بعت وتعؤذي أ عر  

رشأوراأل كبيعرة فع 100ببلع حمراو يرتفع  لعى  ةصيفيشنبات ءوي زشس فيلاس ءا مة وءوية مغطا-اهغنار واهبلارشربييي
ونري عععة تحمععععل نلععععى فععععويأل طويععععل مفصصععععة نععععو  مععععاشالفرو  الذاريععععة تنشعععع  مععععس  بععععاط أهوراأل ونلععععى طععععول الفععععاأل 

( Burs ةاهذاععار اهنثويععة الشععا ك االر يفععيشأهذاار الذكريععة تكععوس غيععر بععارذة تتامععع لععي أهنلععى و تكععوس ننلوديععة أمعع
 400رة اللعدر اهمريكيعة تحعوي كعل منع  ذاعرتيس مغطعاة بحعوالي متكوس لي اللاندة وتكعوس ذات أشعكال متطاولعة تشعب  كع

شععوكة ءويععة ملوفععةشكل ثمععرة تحععوي بععذرتيس تبلععى حيععة ليععدة فععنواتشونادة تنبععت واحععدة لععي الفععنة اهولععى واهزععرى لععي 
 الفنة الثانيةشالنبات فار للمواشي لي المراحل اهولى للنموش

 Cardusارلسووو برالكلوووارMatricaria chemomillaجايعوووادرلهوووذهرالع ئلووو رعوووددرلخووو رموووبرأردغ  :يووو يان

pyconcephalusارأست رمعم رAster tripoliumراغي ه .ر
رCaryophylaceaeالع ئل رالق نفلي 

حععولي شععتوي يتكععاثر بالبععذور ينمو لععي الحععدا أل واهمععاكس :رcommon chickweed/Stellaria mediaوووزازةر-1
 ذارشنبععات نععانر  فععاأل رلييععة  ععييفة متفرنععةشأوراأل بفععيطة -نيفععاسالمطللععة واوانععب الطععرأل وءنععوات الريشيذاععر مععس 

 الفعفلى صعغيرة محمولعة بحوامععل ذاريعة واليليعا كبيعرة االفعةشاهذاار بي عاو متراصععة oppositeبي عوية نانمعة متلابلعة
 نلى حامل ذاريشأوراأل الك ت شيريةشكبفو ت مفتطيلة نانمة والبذور صغيرة بنية اللوسش

حعولي شعتوي يتكعاثر بالبعذور :Cow cockle/Vaccaria pyramidataأار Cow herb خو زرينوترالفو  -2
التعي ءعد   saponinيتوااد مع المحاصيل الشتوية واود بذورل مع الحنطة ييطي ا طير مرشتحوي أوراء  مادة الفابونيس

تكعععععوس فعععععامة للحيوانعععععاتشيذار بعععععيس نيفعععععاس وحذيراسشفعععععيلاس نانمعععععة مبي عععععة متفرنعععععة أوراأل بفعععععيطة متلابلعععععة االفعععععة 
ونانمة الففلى ءلبية الشكل واليليا صغيرةشأهوراأل الك فعية تصعبا تبنيعة ننعد الن عج وأوراأل التعويج ورديعة مفعننةشالبذرة 

 غطاة بذغب ونلي ا ندب بي او دا ريةشكروية مدورةشتحوي الكبفو ت ندة بذور صغيرة م
رBuckwheat family /Polygonaceaeالع ئل راليطي طي /عص رال اعي

حعععولي شعععتوي يتكعععاثر بالبعععذور :Prostrate knotweed/Polygonium aviculareأKnotgrassمصووو ل -1
  مععس اللاندة فععيلاس يتوااععد مععع محاصععيل الحبععوب ولععي الحععدا ألشنبات ليفععي زشععسشيذار بععيس  ذار و تشععريس أولشمتفععر 

منتشععععرة نانمععععة أوراأل مفععععتطيلة أو رمحيععععة أذاار ز ععععراو أو حمععععراو تزععععر  مععععس محععععاور اهوراأل اليلويععععة مكونععععة نععععورة 
ر.شمروزية ءميةشالبذور نانمة بنية غاملة

ميمر يتكاثر بالبذور ينمو لي الحلول المذرونة واوانب الطرأل يذاعر :Curly duck/Rumex crispusحميظ -2
اس و تشعععريس أول ويمعععوت لعععي الزريعععر و يييعععد نشعععاط  لعععي الربيعشاعععذور طويلعععة و ءويعععة أوراأل كبيعععرة رمحيعععة بعععيس نيفععع

فععرشاهوراأل الفععفلى ذات ن ايععات أو حععوار متمواععةشأهذاار صعععغيرة  25-10متبادلععة يصععل طول عععا  ةز ععراو مععذ رءعع
غيعر متاانفعة الث ثة الدازليعة تحعيط  ز راو أو صعفراو تتحعول  لعى ورديعة ثعر بنيعة ثعر حمراوشأهذاعار ننلوديعةشأهذاار

 بثمرة رايفة ول ا شكل أانحة نند الن ج و يكوس كل انا  انتفاخ حويصلي  تحوير ل نتلال والطولاس لي الماو(ش
 شالشتا رالحاليRumex dentatus  اتض رالع ئل رأيض ردغ رالحميظر  



رWheelscale saltbush /Chenopodiaceaeالع ئل رال م امي 
حعولي أو محول شعتوي يتكعاثر بالبذور يتوااعد معع المحاصعيل الشعتوية :Beta vulgarisر/Wild beets سوليج -1

معايتشالنو  البعري للبناعر الفعكريشالنبات بشعكل نعار أز عر طري فعيلاس ءا معة أو -بكثالة نالية يذار معس كعانوس ثعاس
واليليعععا بي عععوية رمحيعععةشأهذاار ز عععراو ننلوديعععة  مفترشعععة متفرنعععة أهوراأل بفعععيطة متبادلة اللانديعععة بي عععوية أو ءلبيعععة

 مكونة مس المتبلي مس المبيض المنتفي وأوراأل الك تش shellداكنة محاطة بطبلة-االفةشالثمار مدورة والبذور حمراو
حععولي شععتوي :Lambs quarter/Chenopodium albumأاCommon goosefootرأارحمووظر غيلوو -2

تموذشالنبعات أز عر -المذرونعة والبفعاتيس واوانعب وأكتعار الفعواءيشيذار معس نيفعاسيتكاثر بالبذورشينتشر لي الحلول 
فععرشيبدو النبععات مبععيض وزاصععة اهذاععار والواعع  اهفععفل 120لععاتا بفععاأل ر يفععي واحععد أو متيععدد يصععل ارتفانعع   لععى 

ة ءلعي  وبععذو  ليوراألشأشعكال اهوراأل متباينعة أمعا رمحيعة بعع طرار أو حعوار نانمعة أو بي عوية بحععوار مفعننة مفصصع
مععس الفصععول لععي اللانععدة وحععوار مفععننةشاهوراأل متبادلععة المواءعععشأهذار صععغيرة ز ععراو اللععوس تحمععل نلععى فععويلات 
مرتبععة بشععكل نناءيععد لععي ن ايععة الفععاأل الر يفععي أو الفرو شالبععذرة فععوداو ءرصععية الشععكل محاطععة بغشععاو رءيععأل مكععوس مععس 

 ادار الثمرةش
يبععدو شععايري تفععو  منعع  حععولي شععتوي يتكععاثر بالبذورش:Wall goosefoot /Chenopodium murale غيلوو -3

را حععة غيععر مفتحبةشالفععيلاس ءا مععة و أحيانععا متفرنععةشاهوراأل ز ععراو داكنععة ذات ثعع ت ذوايععا مدببععة الن ابععة ومفععننة ب 
ر  ءصعيرة ومحمولعة نلعى ألع  mealyأفناس غير منتطمة متبادلة لعي المواءعشنناءيعد اهذاعار مغطعاة بمعادة دءيليعة 1-8

لي  باط أهوراأل و تحاط ب وراأل كثيفة وتتوذ  نلى كامل النبات وليت لي الطررشألبذرة أي ا ءرصية محاطة بغع ر 
 الثمرة ول ا حوار مميذةش

حولي شوكي يتكاثر بالبذور و يتوااد لي :Tumble weed/Salsola kaliأاررRussian thistleراتشارش -4
-ب الطرأل غير م ر لي الحلعول المذرونعةشيرنى معس ءبعل أهغنعارش يذاعر معس معايتاهرا ي شب  الملحية ونلى اوان

فر فعيلاس 150تشريس أولشييتبر مس أهدغال الزطرة لي اليديد مس دول اليالرشنبات متفر  شوكي يصل ارتفانع   لعى 
أي المتعدحر  هنع  ننعد الن عج ينفصعل معس منطلعة اتصعال  بالتربعة ويتعدحر  معع  tumble weedصعلدة محمرةشيفعمى

الريا أحدى التحويرات التي تمتلك ا أهدغعال ل نتشعار والحركعة معع الريا (شالنبعات غعض و رطعب أوراأل رلييعة ومدببعة 
راأل اليلويعةشالثمار وتكوس شعوكية صعلدة ننعد الن عج وننعد فعلوط ا نلعى اهرضشاهذاعار صعغيرة نناءيعد لعي  بعاط اهو 

شكعل ثمعرة تحعوي بعذرة واحعدة بنيعة  veiny wingبالانعا  الميعرأل رتحيط ب ا أاعذاو الذاعرة مكونعة معا ييعر  تمانحة حي
 الفامة وزاصة بيد لترات النمو الفريعش nitrateمصفرةشءد يحوي النبات نلى النترات

 Schanganiaشوجي  راالط طيوأرأارالكاكلو الر Atriplex tataricumاتض رهوذهرالع ئلو رأيضو رارنوااع:رال غو ر

aegytica.رر
ر ال ييعي ت/رPrimulaceaeع ئل 

حععولي شععتوي يتكععاثر بالبععذور لععي الحلععول :Poor man weather glass/Anagallis arvensis ميمنيوو -
شأوراأل prostrateتموذشنبعات  عيير نعانر وفعيلاس رلييعة متفرنعة مفترشعة-المذرونة الشتوية والحعدا ألشيذار لعي  ذار



بفععيطة متلابلععة بي ععوية االفععة أو ث ثيععة منلطععة بنلععاط فععوداو لععي الفععطا الفععفليشأهذاار ذرءععاو و الثمععار كبفععو ت 
 بنية فوداوش ةمدورة نانمة والبذور صغير 

رPlantaginaceaeع ئل رالحملي تر
ر لععي ميمععر شععتوي ينتشعع:Plantago lanceolataرNarrow-leaved plantain /زيوو درأارلذابرالصووخل -

فر متطاولعة أو 5فر وبيرض  30الحدا أل واهن ر والحلول يتكاثر بالبذور ندير الفيلاسشأوراأل كبيرة يصل طول ا  لى 
رمحيععة تفععتدأل لععي الن ايععة و مزططععة طوليععا بيروألشأذاععار صععغيرة صععفراو مرتبععة بكثالععة لععي فععنبلة طرليععة متطاولععة أو 

لاندةشالثمار كبفو ت متطاولعة والبعذور صعغيرة فعوداوشيذار بعيس مدورة أو مزروطية تحمل ا حوامل طويلة تزر  مس ال
 ش ري  ذار و مايتش
رUmbelliferaeالع ئل رالمظلي 

محعول يتكعاثر بالبذور الشعكل ابعري للاذرشينمعو ويتوااعد لعي :رDaucus carotaر/Wild carrotرالجوز راليو  -1
وحذيراسشالنبععععات حرشفي فععععيلاس نانمععععة  أوراأل ريشععععية الحلععععول الشععععتوية والبفععععاتيس وأكتععععار اهن رشيذاععععر بععععيس مععععايت 

 م ليةشأذاار صغيرة صفراو أو بي او وتكوس صغيرة و مشوكةشيشب  الاذرشصيب المكالحةش
حععولي يتكعععاثر بالبعععذور ينتشععر لعععي الحلعععول :Ammi majusر/Common Bishop's weedزنوودرالعووو ا -2

انعات  ذا أكعل بكميعات كبيرةشنبعات ءعا ر يصعل ارتفانع   لعى  بشءعد يكعوس فعاما للحيو -المذرونة الشتويةشيذار معس معايت
فعععر اهوراأل ريشعععية مركبة الفعععفلى كبيعععرة ووريلعععات ملفعععمة ومفعععننة واليليعععا صعععغيرةشأهذاار صعععغيرة بي عععاو الثمار  120

 مفتطيلة نانمة نلي ا زطوط شريطيةش
رDispaceaeع ئل رالزيااب

ويرالعععأل الحنطعععة  ردغعععل حعععولي شعععتوي يتكعععاثر بالبعععذو : Cephalaria syriacaر/Syrian cephalariaالزيوووااب
الشععتوية اهزععرى لععي شععمال اليراألشواععود بععذورل مععع حبععوب الحنطععة يففععد الطحععيس حتععى وأس واععدت بنفععبة  لوالمحاصععي

فعععر وصعععلد مغطعععى بالشعععييرات ومتيعععدد  100-50بفعععيطةشيذار زععع ل شععع ري معععايت و حذيراسشالفعععاأل ءا معععة بارتفعععا  
فعععننة بدءعععة رمحيعععة الشعععكلشاهذاار ذرءعععاو رأفعععية محاطعععة ب غلفعععة معععذودة ب شعععواكشالثمار االعععة اهلعععر شأهوراأل متلابلعععة م

 محاطة بلنابات واهزيرة مذودة بثماس ففا أربية من ا طويلة واهربية اهزرى ءصيرةش
ر Solanaceaeالع ئل رالي ذنج ني 

صعيفي يتكعاثر بالبعذورشينمو  نبات زشس كبير حعولي:Datura stramoniumر/Jimson weedداتا ة:ت تا ة :-1
شالفعاأل 2لي الحلول والبفاتيس و فار الن رشاميع أاذاو النبات فامة وزاصة البذورشيذار بيس ش ري  ب و كعانوس 

فعععععر متفعععععر  معععععس اهنلعععععى أوراأل بفعععععيطة مفعععععننة بيمعععععأل ومحمولعععععة نلعععععى  100نعععععانر أملعععععت ءعععععا ر يصعععععل  لعععععى ارتفعععععا  
 ت بيدوية مذودة ب شواك حادةشفويلاتشأهذاار ءميية الشكل والثمار كبفو 

ر/Black nightshadeعنيوووارالوووذيا-2  ِSolanum nigrumحعععولي صعععيفي يتكعععاثر بالبذورشينتشعععر لععععي :ر
اميعع أاعذاو النبعات فعامة نعدا الثمعار النا عاة الفعوداو  ذ  المحاصيل الصيفية مثعل الطماطعة و البطاطعا و الباذناعاس

نلعى الفعرو  أو الفعيلاس الير عيةشأوراأل بفعيطة  دأحيانا مغطعى بعذوا  عتؤكل مس ءبل الناتشنبات ءا ر نانر الملمت أو 



مععدورة ونانمععة حمععراو أو فععوداو berriesبي ععوية أو رمحيععة تحمل اهوراأل نلععى فععويلات أذاار بي ععاو والثمععار كرذيععة
 وأحيانا صفراوش
رConvolvulaceaeع ئل رالمديد

لكنعع  يط ععر مبكععرا لععي الربيعشأحععد أاععر   ميمععر صععيفي:Convovulus arvensisر/ Field bindweedالمديوود
اهدغعععال اليري عععة اهوراأل لعععي المحاصعععيل لعععي اليعععراأل لكونععع  ميمعععر صعععيب المكالحعععةش ينتشعععر لعععي ميطعععر المحاصعععيل 

ر لععي التربععةشيزذس كميععات كبيععرة مععس المععواد  7-6الشععتوية والربيييععة والبفععاتيسشللنبات اععذور نميلععة تصععل الععى نمععأل 
فعنة لعي حعا ت نعدر تعولر الطعرور المنافعبة للنموشمصعنر  3-2افعتزدام ا للنمعو لفتعرة  الغذا ية لي الاذور يفتطيع

 ععمس أهدغععال الزطععرة لععي اليالرشالفععيلاس ذاحفععة نلععى اهرض و تلتععوي أو تتفععلأل النباتععات واهشععاارشأهوراأل متبادلععة 
الزار شأهذاعار ءمييعة الشعكل نلى الفاأل تحمل عا فعويلات ءواند اهوراأل ءلبيةالشعكل و فع مية و بفصعيس متا عاس العى 

نلعى حامعل لعي  بعاط اهوراألشاللرنعات  3-2بي او أو وردية وتتوذ  اهذاار بشكل منفرد نلى النبات وأحيانا بماعاميع 
ر.ركروية تشب  المصبا  تحوي أربع بذور بنية

هذهرالع ئل رايعادرل Cressa cretica  (Alkali weed )الذ رينمارنيرار اضيرالق عدي راهاردلي رعليه .
      الشاي 

                                             
:  Sheep sorrel/Oxalis corniculataمععس أاععر أنوان ععا اهوكععذالت: Oxalidaceaeاكووزال اررع ئلوو ر

نيفععاسشنبات زشععس الملمت الفععيلاس  -حععولي أو ميمرشععتويشأحد أدغععال البفععاتيس وزاصععة الحم ععياتشيذار بععيس  ذار
ة أو مفترشة أو حتعى متفعللة أحيانعاشأوراأل ث ثيعة مركبة فعويلات طويلعة نونعا ما اهذاعار صعفراو واللرنعات نانمعة متفرن

 ر أحد طرأل انتشار البذور(ش 15-10مزروطيةشتنفلأل الكبفو ت نند المرور ب ا وتنلذر البذور الى مفالة 
رGeraniaceaeع ئل رأي ةرال اعي

نبات حولي أو محول شتوي ينمو لعي الحلعول المذرونعة :Erodium cicutariumر/redstem filareeيخ ت  -1
و الحعععععدا ألشنبات رنعععععوي ايعععععدشيذار بعععععيس شععععع ري شعععععباط و نيفاسشالفعععععاأل متفرنعععععة و أحيانعععععا ءا معععععة أو متفعععععللة نبات 

ءيعد لعي ريلعات الصعغيرة الاالفعةشأهذاار ننالو أذوا  معس ا 7-3مغطاة بشير وملفمة  لى مركبة واهوراأل  leafyمورأل
 Longاس بنففايةشالكبفعو ت معذودة بمنلعار طويعل و ن اية فيلاس أو حوامل  ييفة رليية تزر  مس  باط اهوراأل وب ل

beak  فرشالبذور بنية لاتحة نلي ا بلية طويلة نلى الاانب و ءرب اللاندةش 5بطول 
ر بالبععذور ينتشععر لععي حععولي شععتوي يتكععاث:Erodium malacoidesر/Mallow stork's billمنقوو  راللقلووار-2

فععر مغطععاة بشععييراتشأوراأل مركبععة متفرنععة و  30-10الحلععول  أمععاكس النفايععات يذار بععيس  ذار ونيفاسشالفععيلاس بعع طوال
 شالبذور وردية ومزروطية الشكلشcoiled beakمفصصة الففلى من ا ذات شكل ءلبيشتنت ي الثمار بمنلار ملفور 

ر:تنتهيرالثم  ريمنق  ريشيهرويض رالسيف.رGeranium dissoctumتض رالع ئل رالدغ ر-3
رCuscutaceaeع ئل رالح ما 

أاعر :أParasitic flowering plant:ريضو رعودةرأنوااعرموبرالحو ما راهوارنيو ترزهو  رطفيلويDodderالح ما 
نباتعات حوليعة ذاريعة طفيليعة .Cuscuta chinensisاررCuscuta palestina,Cuscuta campestris:راهنعوا 



تصعيب اليديعد معس محاصعيل اليا لعة البلوليععة و الباذناانيعة:الات والطماطعة و الباذناعاس واللثا يعاتشينتج النبعات الواحععد 
ايلعولشيط ر الحعامول كبلعع صعفراو نلعى النباتعات المصعابة بع  و زاصعة نلعى -ندة   ر معس البعذورشيذار معس معايت

اس وأوراأل المحصععول اليا ععل وتلتصععأل باليا ععل نععس طريععأل الاتشالفععيلاس برتلاليععة  لععى صععفراو زيطيععة تلتععر حععول فععيل
نمعععععا ل لتحصعععععل نلعععععى اليصعععععارة النباتيعععععةش التعععععي ترفعععععل ا  لعععععى أنفعععععاة اليا ععععع haustoriumالممصعععععات يمتلك أوراأل وا 

حراشرشأهذاار بي او غدية مرتبة لي نناءيد من عغطة الثمار كبفعو ت البذور صعغيرة اعدا ث ثيعة الذوايعا بنيعة اللعوس 
 ر ألاتشتشب  بذو 

رOrobanchaceaeع ئل راله لاك
أاععععذاو  كنبععععات ذاععععري طفيلععععي ميمععععرش  يمتلعععع:/agyptian broomrape:Orabanche aegyticaالهوووو لاك

ز رية يتكاثر بالبذور التي تصل  لى نعدة   ر للنبعات الواحعدشيتطفل نلعى اعذور اليديعد معس المحاصعيل معس اليا لعة 
-15 زيار و شعععععارشيذار بعععععيس شععععع ري معععععايت و تشعععععريس أولشنبعععععات بارتفعععععا  اللثا يعععععة والباذناانية:طماطعععععة تب  بطاطا

شفععععععيلاس  ععععععييفة رلييععععععة متفرنةشالحراشععععععر رمحيععععععةشاهذاار مرتبععععععة لععععععي فععععععنابل مزروطيععععععة glandularفععععععرشغدي30
  ك فعععععيةشأوراأل الكععععع ت مفصصعععععة  لعععععى أربعععععع لصعععععول و مفعععععننة نلعععععى الحوارشالثمعععععار كبفعععععو ت مكونعععععة معععععا يشععععععب

 شveinedصغيرة و ميرءة الصماماتشالبذور نديدة و
 


