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Abstract  
 

Identification of seeds of 38 common weed species belonged to 18 families, and 

35 genera is very necessary for researchers, farmers, seed production industry and 

detection weed seeds in imported or exported plant materials in quarantine work was 

carried during 2010 in weed research laboratory at Giza.Full mature specimens of weed 

seeds were collected from Shandaweel, Sids, El serw farm stations fields during winter 

2008/2009 and 2010 summer seasons. Description was depending on seed surface, 

colour, size and shape, family name and taxonomical names. Surface type identification 

of seeds of these species was recorded according to the scheme adapted from Murley 

(1951). Seeds were scanned and their pictures included in the text. Such seeds were used 

as a nucleus of weed seed herbarium of Weed Research Laboratory in Giza which will 

play as a backbone of visual comparison in identification process of weeds. Seed 

herbarium is arranged alphabetically according to families, genera and species for 

identifying unknown weed seeds in imported grains. 
 

Introduction  

The first step in integrated weed control is the correct identification of weed 

species, seed bank size in the soil, their density and distribution in the field whereas weed 

seeds were considered the most important agency for the introduction of weeds. 

Descriptive botanical terms appropriate to each case are used in the description 

and identification of seeds. The description of color is according to Strean (1966) adapted 

from Saad (1980), there are more than 115 terms, falling in 13 groups for the colour 

parterns exhibited by plants. These groups are: colorless, white, gray, black, brown, 

yellow, orange, green, vague and variegation. 
 

On the other hand, for defining the solid form of plants 101 terms are used; cf. 

Strean, (1966) adapted from Saad (1980) in seed description for examples: conical, 



prism-shaped, globose cylindrical, cubical, pear-shaped, lens-shaped spindle-shaped, 

terete, compressed, depressed, discoidal, falcate, angular, trigonouse, triqueter, anceps 

turgid, bladdary, etc. 
 

According surface and Appendages Murely (1951), pictured 29 characters 

exhibited by the surface of seeds. They are, lineolate, lineate, striat, sulcate, ribbed, 

undulate, areolate, reticulate-areolate, scalariform, glabulate, favulariate, rugose, 

ruminate, falsifoveate scrobiculate, foveate foveolate, reticulate- foveate, reticulate, 

alveolate, puncticulate, punctuate, granulate, tubercu;ate, pusticulate, colliculate, 

aculeate, verrucate and ocellate. On the other hand Strean (1966) enumerated 15 

characters for the markings or evenness of seed surface. They include the terms: rugose, 

netted, half-netted, pitted, lacunose, honey combed, areolate, scarred, ringed, striated, 

lined, furrowed, aciculated, doted and even. For the hair covering and superficial 

processes Strean (1966) recorded 34 terms. Examples are: unarmed, spiny, prickly, 

bristly, muricated, apiculate, rough, tuberculated, hairy, downy, hoary, shaggy, 

tomentose, velvetly, wooly, hispid flaccose, glanular beaded, strigose, mealy, scaly, silky, 

cobwebbed, ciliated, fringed, feathery, stinging, leprous, chaffy. etc. As to polish or 

texture the following terms are used: shining smooth, polished, glittering opaque, viscid, 

mucous or slimy, greasy, dewy, dusty, powdery, glaucous, whitened Strean (1966). 
 

Many researchers as Delorit (1970), Bischof (1978), Saad (1980), Stucky et al. 

(1981), and Davis (1993) gave description of weed seeds depending on size, colour, 

surface characteristics. For the texture or substance Stearn (1966) enumerated 25 terms. 

They include memberaneous, corky, spongy, horny, oleaginous, fleshy, waxy, woody, 

succulent, gelatinouos, mealy etc. 

Materials and methods 
 

1- Source of the seeds :-  

Full mature seed specimens of 38 weed species were collected by 50 g in paper 

bags, identified according to Tackholm (1974) from shandaweel , Sids and El Serw farm 

stations during summer 2010 and winter 2009/2010 seasons. Scientific and common 

names of these as shown in the list in results. 

 



2- Seed weed identification:- 

Seed description was carried depending on seed surface according to figure A (adapted 
from Murley (1951) and Stearn (1966 B), Saad (1980) and Mousa et al. (2008) seeds 
were inspected by magnification lens, microscope and binoculars and photos which 
identified shape (Fig 1) and size by computer. The scale is in millimeter. The 
characteristics are based on observations made at magnification.  

Figure 1 – Outline Shapes (adapted from Felfoldi, p. 276)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig 2                   

 



Arranging the seed herbarium  

The arrange seed herbarium is placed it in the alphabetical order. Families are 

arranged alphabetically. Genera within the family are then placed in alphabetical order. 

And then the species within each genera arranged by the alphabetical Strean (1966).  

 

 

Character  States  

Seed enclosure  Yes, no 

Type of enclosure Bracts, burrs, pods, other 

Length  Numeric (variable) 

Width  Numeric (variable) 

Color  Black, brown to dark brown, dark reddish brown, light 

brown/straw colour, yellowish brown, golden/orange, grayish 

white, red, purple, greenish purple, mottled. 

Shape  Oval/circular, rhombic, conical/tapered, kidney, ear, globe star, 

irregular. 

Surface shine Glossy, semi-gloss, dull. 

Surface texture Smooth, semi-smooth, granular, rough. 

Awns  Present, absent 

Spines  Present, absent 

Pappus  Present, absent 

Hairs  Present, absent 

Longitudinal ribs/grooves Present, absent 

Areole (horseshoe mark) Present, absent 

Apex  Pointed, rounded, truncated 

Base  Pointed, rounded, truncated 

Hilum  Distinct, not distinct 

Hilum color Different colour, same as seed 

Pits (excluding hilum) Present, absent 

Network of veins Present, absent 

Special features Usually wrapped with silky threads, caruncle usually covered 

hilum, extremely light/easily air borne, dust-like, winged, spongy 

look, shrivelled skin look. 



Results and discussion 

Seeds of 40 weed species belonged to 35 genera and 18 families were described 

botanically depends on size, shape, texture and colour of seeds. according to Long 

(1910), Murley (1951), Delorit (1970), Bischof (1978), Stucky et al. (1981) Davis (1993) 

and Martin and Barkley (2000) as follows: - . 

1- Amaranthaceae: 

- Amaranthus hybidus (fig. 1.1). Seeds 1 x1 mm size, spherical, smooth texture, 

black. 

2- Asclepidaceae  

- Cynanchum acutum (fig. 2.1). Seeds 3 x3 mm size, shape have 3 angles, foveate in 

texture, brown. 

3- Caryophyllaceae 

- Spergularia marina (fig. 3.1). 0.25 x 0.25 mm size, obovate shape, tuberculate in 

texture, brownish. 

4- Chenopodiaceae  

- Beta vulgaris, sza beta (fig. 4.1). Seeds 2x3 to 6x5 mm size, irregular woody shape, 

woody in texture, brownish-greenish. 

- Chenopodium murale (fig. 4.2). Seeds 1x1 mm size, spherical shape, smooth in 

texture, greenish black - brown. 

5- Compositae 

- Bidens pilosa (fig. 5.1). Seeds 1m x10 m size, shape needle with 4  spines, have 

long spines in texture. 

- Conyza dioscoridis (fig. 5.2). Seeds 1m x0.5 m size, tube disc and long hair shape, 

hairy in texture, yellowish. 

6- Convulvulaceae 

- Ipomea (fig. 6.1). Seeds 2-2.5x2-3 m size, obovate shape, Glebulate in texture, 

brownish  black. 

 



7- Cruciferae 

- Capsella bursa- postoris (L) Medicus. (fig. 7.1). Seeds 1 x0.5 mm size, elliptical 

shape, smooth in texture, brown. 

- Coronopus nitoticus (fig. 7.2). Seeds 4 x 5 mm size, two seeded capsule, seed 

remain within fruit shape, wrinkled in texture, yellowish brown. 

- Sinapis arvensis (fig. 7.3). Seeds 2.5 mm size, spherical shape, smooth in texture. 

8- Cyperaceae 

- Cyperus difformis (fig. 8.1). Seeds 0.2-0.5 mm size, elliptical shape, few gland like 

around the seed in texture, brownish- yellowish. 

9- Euphorbiaceae  

- Euphorbia helioscopia, L. (fig. 9.1). Seeds 1.5 x2 mm size, obovate shape, 

tuberculate in texture. 

- Euphorbia geniculat (fig. 9.2). Seeds 0.5-0.7mm in diameter, spherical with one 

protrojan shape, pusticulate in texture, black. 

10- Graminae 

- Avena fatua (fig. 10.1). Seeds 0 x 4 mm size, linear with 2 long spines shape, hairy 

in texture, yellowish brown. 

- Brachiaria reptans (fig. 10.2). Seeds 2 x1 mm size, acute ovate shape, smooth in 

texture. 

- Cenchrus bhfllorus =C. barbatus (fig. 10.3). Seeds 2.5 x1.5 mm size, elliptical 

shape, smooth in texture, brown. 

- Echinochloa colonum (fig. 10.4). Seeds 1 x2 mm size, acute ovate shape, spiny hairs 

in texture, yellowish green. 

- Echinochloa crus -galli (fig. 10.5). Seeds 2x3  mm size, elliptic shape, smooth in 

texture, yellowish green. 

- Lolium sp (fig. 10.6). Seeds 1.5x0.5 mm size, linnear elliptic shape, spiny surface in 

texture, yellowish. 

- Phalaris minor (fig. 10.7). Seeds 0.5 x1.00 mm size, acute –ovate shape, smooth in 

texture, yellow. 



- Polypogon monspeliensis (fig. 10.8). Seeds 2 x 0.5 mm size, oblong terminal with 

long hair shape, hairy coat in texture, yellowish. 

- Setaria viridis (fig. 10.9). Seeds 1.5- 2 x 2- 2.5 mm size, elliptic shape, tuberculate 

in texture, greyish black. 

- Sorghum virgatum (fig. 10.10). Seeds 2x3 mm size, elliptic shape, smooth in 

texture, brown to black. 

11- Labiatae 

- Mentha microphlly (fig. 11.1). Seeds less than 0.5 mm size, ovate shape, few 

pusticulate in texture, brown. 

12- Leguminosae 

- Crotalaria spectabilis (fig. 12.1). Seeds 2-3 x2-4.5 mm size, kideny shape, smooth 

in texture, yellowish brown-dark brown. 

- Trifolum resupinatum (fig. 12.2). Seeds 1.5x1 mm size, oval shape, smooth in 

texture, brown. 

- Vicia sativa (fig. 12.3). Seeds 2-3.5 mm diameter, spherical shape, foveolate in 

texture, black. 

- Vicia monantha Syrian vetch (fig. 12.4). Seeds 2x1.5 mm size, flat-obovate shape, 

hard smooth surface in texture, black. 

13- Malvaceae 

- Hibiscus trionum (fig. 13.1). Seeds 1.5-2×3 mm size, spherical with one pore shape, 

tuberculate in texture, greenish black. 

- Malva parviflora (fig. 13.2). Seeds 2-2.5 x2-2.5 mm size, kideny shape, woody and 

hairy in texture, yellowsh brown. 

14- Polypogonaceae 

- Emex spinosus (fig. 14.1). Seeds 7 x 5 mm size, have 3 spines and small pores 

shape, woody -spiny in texture, reddish green. 

- Polygonum convulvulus (fig. 14.2). Seeds 2-2.5 x2-4 mm size, obovate shape, 

irregular pusticulate in texture, greyish black. 



- Polypogon equisetiforme (fig. 14.3). Seeds 2x0.5 mm size, oblong with long hair 

shape, hair coat in texture, yellowish. 

- Rumex dentatus (fig. 14.4). Seeds 1.5-2x2-2.5 mm size, 3 angles ovate with sharp 

apex shape, smooth in texture, dark red. 

15- Portulcaceae 

- Portulca oleracea (fig. 15.1). Seeds 0.5x0.5 mm size, spherical -ovate sharp apex 

shape, verrucate surface in texture. 

16- Primulaceae 

- Anagallis arvensis (fig. 16.1). Seeds 1 mm in diameter, spherical-irregular ovate 

shape, tuberculate in texture, brown. 

17- Tiliaceae 

- Corchorus olitorius (fig. 17.1). Seeds 1.5-2 mm, polygons shape, foveate in texture, 

greenish black - brown. 

18- Umbelliferae 

- Ammi majus,L. (fig. 18.1). Seeds 2-2.5 x 0.7-1 mm size, ovate shape (remaining 

within fruit parts), straightified in texture, green. 

1. Amaranthaceae      2. Asclepidaceae 

                                             

 
 
 

Scientific Name: Amaranthus hybidus 

Size                    : 1 x1 mm 

Shape                : spherical 
Texture             : smooth 
Color                 : black 

Scientific Name: Cynanchum acutum 

Size                   : 3 x3 mm 

Shape                : have 3 angles  

Texture             : foveate 

Color                 : brown 

2.1 



3. Caryophyllaceae      4. Chenopodiaceae 

                                                  
 

                          
 
4. Chenopodiaceae                                                                          5. Compositae                    

                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scientific Name: Spergularia marina 

Size                    : 0.25 x 0.25 mm 

Shape                : obovate 

Texture             : tuberculate 

Color                 : brownish 

Scientific Name: Beta vulgaris  

Size                    : 2x3 to 6x5 mm 

Shape                : irregular woody shape 

Texture             : woody 

Color                 : brownish-greenish 

Scientific Name: Bidens pilosa 

Size                    : 1mx 10m 

Shape                : needle with 4  spines 

Texture             : have long spines 

Color                 :  

Scientific Name: Chenopodium murale 

Size                    : 1x1 mm 

Shape                : Spherical 

Texture             : Smooth 

Color                 : 
greenish black – 
brown 

4.1 

5.1 



Compositae                                                                 Compositae  
 

                                            

 
6.Convulvulaceae                                                       7. Cruciferae 

                                                 

                        
 
 
 

Scientific Name: Conyza dioscoridis  Scientific Name: Cichorium pumilum 

Size                    : 
dis 1 mmx 0.5 mm -
hair(0.5-5) 

 
 

Size                    : 
3mm – 1 mm 

Shape                : 
tube disc and long 
hair  

 Shape                : 
Cone like 

Texture             : hairy  Texture             : reticuate 

Color                 : yellowish  Color                 : Yellow to brown 

Scientific Name: Ipomea 

Size                    
: 

2-2.5x2-3 

Shape                : obovate 

Texture             : Glebulate 

Color                 : brownish  black  

Scientific Name: 
Capsella bursa- 
postoris(L) Medicus. 

Size                    : 1 x0.5 mm 

Shape                : elliptical 

Texture             : smooth 

Color                 : brown 

5.2 

6.1 

5.3 

7.1 



 
 
Cruciferae                                                          Cruciferae   
                                                                                                                                       

                                              
 

 
 
8. Cyperaceae      9. Euphorbiaceae 

                                  
 

 
 

Scientific Name: Coronopus nitoticus 

Size                    : 4 x 5 mm 

Shape                : 
two seeded capsule ,seed 
remain within fruit 

Texture             : wrinkled 

Color                 : yellowish brown 

Scientific Name: Sinapis arvensis 

Size                    : 2.5 mm diameter 

Shape                : spherical 

Texture             : smooth 

Color                 :  

Scientific Name: Cyperus difformis 

Size                    : 0.2-0.5 mm 
Shape                : elliptical 

Texture             : 
few gland like  around 
the seed  

Color                 : brownish- yellowish 

Scientific Name: Euphorbia helioscopia, L. 

Size                   : 1.5 x2 mm 

Shape                : obovate 

Texture             : tuberculate 

Color                 :  

7.2 
7.3 

9.1 



9 - Euphorbiaceae                                                     10.Graminae 

                             
 

Scientific Name: Euphorbia geniculat 
 

Scientific Name: Avena fatua 

Size               : 0.5-0.7indiameter 
 

Size                    : 0 x 4 mm 

Shape           : 
spherical with one 
protrojan 

 
Shape                : 

linear with 2 long 
spines 

Texture        : pusticulate  Texture             : hairy 

Color           : black 
 

Color                 : yellowish brown 

Graminae      Graminae  

                                       
 
 

 
 
 

Scientific Name: Brachiaria reptans 

Size                    : 2 x1 mm 

Shape                : acute ovate 

Texture             : smooth 

Color                 :  

Scientific Name: 
Cenchrus biflorus =C. 
barbatus 

Size                    
: 

2.5 x1.5 mm  

Shape                : elliptical 

Texture             : smooth 

Color                 : brown 

9.2 
10.1 

10.2 10.3 



Graminae        Graminae  
 

                               
 

 

Graminae        Graminae   
       

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientific Name: Echinochloa colonum 
 

Scientific Name: Echinochloa crus -galli 

Size                    : 1x2 mm 
 

Size                    : 2x3 mm 

Shape                : acute ovate 
 

Shape                : elliptic 

Texture             : spiny hairs 
 

Texture             : smooth 

Color                 : yellowish green 
 

Color                 : yellow-green 

Scientific Name: Phalaris minor 

Size                    : 0.5 x1.00 mm  

Shape                : acute –ovate 

Texture             : smooth 

Color                 : yellow 

Scientific Name: Lolium sp 

Size                    : 1.5x0.5 mm 

Shape                : linnear zlliptic 

Texture             : spiny surface 

Color                 : yellowish 

10.4 10.5 

10.6 
10.7 



Graminae                                                                    Graminae 

                       
  

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graminae                                           11. Labiatae     
   

                              
                                                                    

 
 

 

Scientific Name: 
Polypogon 
monspeliensis 

Size                    : 2mm x 0.5mm 

Shape                : 
oblong terminal 
with long hair 

Texture             : hairy coat 

Color                 : yellowish 

Scientific Name: Setaria viridis 

Size                    : 1.5- 2 x 2-  2.5 mm 

Shape                : elliptic 

Texture             : tuberculate 

Color                 : greyish black 

Scientific Name: Sorghum virgatum 

Size                    : 2x3 mm 

Shape                : elliptic 

Texture             : Smooth 

Color                 : brown to black 

Scientific Name: Mentha microphlly  

Size                    : less 0.5 mm 

Shape                : ovate  

Texture             : few pusticulate 

Color                 : brown 

10.8 10.9 

11.1 10.10 



12.Leguminosae           Leguminosae    
 

                                                       

 
 

Leguminosae 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Scientific Name: Vicia monantha Syrian vetch  

Size                    : 2x1.5 mm 

Shape                : flat-obovate 

Texture             : hard smooth surface 

Color                 : black 

Scientific Name: Trifolum resupinatum 

Size                    : 1.5 x1 mm 

Shape                : oval 

Texture             : smooth 

Color                 : brown 

Scientific Name: Vicia sativa 

Size                    : 2-3.5 hn diameter 

Shape                : spherical 

Texture             : foveolate 

Color                 : black 

12.2 

12.3 

12.1 



13.Malvaceae 
 

.Malvaceae       Malvaceae 

                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 – Orbanchaceae                                                15.- Polypogonaceae 

 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

Scientific Name: Malva parviflora  

Size                    : 1.5-2×3 

Shape                : spherical with one pore 

Texture             : woody and hairy 

Color                 : yellowsh brown 

Scientific Name: Hibiscus trionum 

Size                    : 2-2.5 x2-2.5 mm 

Shape                : kideny shape 

Texture             : tuberculate 

Color                 : greenish black 

Scientific Name: Rumex dentatus 

Size                    : 1.5-2x2-2.5 mm 

Shape                : 3 angles ovate with sharp apex 

Texture             : smooth 

Color                 : dark red  

Scientific Name: Orobanch spp. 

Size                    : Less than 0.1 mm 

Shape                : obovate 

Texture             : Large pusticubte 

Color                 : black 

13.1 13.2 

15.1



Polypogonaceae 
 

                                                                                                                         
 

 
 
     
 
  16. Portulcaceae                                                    17. Primulaceae 

                                   
 
 
                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scientific Name: Polygonum convulvulus 

Size                    : 2-2.5 x2-4 mm 

Shape                : obovate 

Texture             : irregular pusticulate 

Color                 : greyish black 

Scientific Name: Rumex dentatus 

Size                   : 1.5-2x2-2.5 mm 

Shape               : 3 angles ovate with sharp apex 

Texture            : smooth 

Color                : dark red  

Scientific Name: Portulac oleracea 

Size                    : 0.5x0.5 mm 

Shape                : spherical -ovate 

Texture             : verrucate surface 

Color                 :  

Scientific Name: Anagallis arvensis 

Size                    : 1 mm in diameter 
Shape                : spherical-irregular ovate 
Texture             : tuberculate 

Color                 : brown 

15.3 

17.1 

15.2



18. Tiliaceae                                                                  19. Umbelliferae 
 

                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conclusion 
            The previous specimens of seeds of these weed species can be used as monograph 
to be consulted for determination the family, genus and specific identity of the unknown 
weed seeds consignment with imported grains.   
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Scientific Name: Ammi majus,L.  

Size                    : 2-2.5 x 0.7-1 mm 

Shape                : 
ovate (remaining within 
fruit parts) 

Texture             : straightified 

Color                 : green 

Scientific Name: Corchorus olitorius 

Size                    : 1.5-2 mm 

Shape                : polygons 

Texture             : foveate 

Color                 : greenish black - brown 

18.1 19.1 
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 معشبة لبعض بذور الحشائش المصرية الشائعة

 

 أحمد مصطفي – أحمد صادق عثمان خلوصي – الحسانين الشربيني حسانين -محمد شمس مكي  
  عبدة عبيد إسماعيل–حسانين 

  مصر– مركز البحوث الزراعية – معھد بحوث المحاصيل الحقلية –المعمل الفرعي لبحوث الحشائش 
 

 الملخص
 عائلة نباتية ١٨ جنس نباتي  ، ٣٥ نوعا من الحشائش التي تنتمي إلي ٣٨ر يعتبر تمييز بذو  

أمTTرا ضTTروريا للبTTاحثين والمTTزارعين وصTTناعة التقTTاوي وتتبTTع بTTذور الحTTشائش فTTي المTTواد النباتيTTة 

المTTستوردة والمTTصدرة كأحTTد أوجTTه أعمTTال الحجTTر الزراعTTي تTTم تنفيTTذھا بالمعمTTل الفرعTTي لبحTTوث 

تم جمع عينات بذور الحشائش كاملة النضج من ھذه اeنواع من . ٢٠١٠ام الحشائش بالجيزة خ_ل ع

 ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ي  موسTمخT_ليزھTا وتقTسيمھا يحقول مزارع شTندويل وسTدس والTسرو حيTث تTم تم

تTTم وصTTف البTTذور علTTي أسTTاس شTTكل وحجTTم ولTTون . ٢٠١٠ ، ٢٠٠٩صTTيفي وشTتوي  ٢٠٠٩/٢٠١٠

 للنظTام المقتTرح طبقTا تبعTا لھTذه الTصفات كمTا ھووسطح البذور لعمل مفاتيح لتعريف بذور الحTشائش

لبTTذور بواسTTطة الفيديوميكروسTTكوب كمTTا ھTTو موضTTح لثTTم عمTTل مTTسح  . Murley (1951)بواسTطة 

بمتن البحث وتم ترتيTب ھTذه العينTات فTي المعTشبات ترتيبTا ھجائيTا طبقTا للعTائ_ت بالصور الموجودة 

 عملية التعرف علي بTذور الحTشائش وتحديTد ھTل ھTي المختلفة ثم اeجناس ثم اeنواع النباتية لتسھيل

أو الحشائش اeجنبية المجھولة في المستوردات النباتية بناءا علي ھذه من الحشائش المنتشرة بمصر 

  .عمل دراسات المخاطر لھاالبذور المعلومة و



 

                                              
              

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠١١ 



 المؤلفين والمشاركين في ا�عداد
 
 
 

                              -: الھيئة البحثية القائمة بإعداد الكتاب
                                  

  الحسانين الشربيني حسانين/ د.أ  محمد شمس مكي/ د.أ

  أحمد صادق عثمان/ د.أ  حافظ طه عفيفي المرصفي/ د.أ
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 مقدمة الكتاب 
تعتبر الحشائش من أخطر اxفات الزراعية التTي تTسبب نقTصا   

حيTTث تمتTTاز % ٢٠ – ١٥حTTاد فTTي اzنتTTاج الزراعTTي يتTTراوح مTTا بTTين 
بقTTدرتھا التنافTTسية العاليTTة علTTي مقومTTات الحيTTاة مTTن المTTاء والعناصTTر 

أنھTTا عوائTTل وسTTيطة الغذائيTTة والTTضوء وحيTTز المكTTان باzضTTافة إلTTي 
  .للحشرات ومسببات اeمراض

 بمركTTTز –ونظTTTرا eن المعمTTTل المركTTTزي لبحTTTوث الحTTTشائش   
البحوث الزراعية من مھامه إجراء البحوث واzرشاد ل�دارة المتكاملة 

 مليTون فTدان محTصولي حقلTي ١٤للحشائش للتغلTب عليھTا فTي مTساحة 
zة اTھميeي ذات اTراضeب اTع وبستاني وخضر إلي جانTصادية ومنTقت

  .دخول أنواع جديدة منھا مع المستوردات النباتية
ويشمل ھذا الكتاب وصف لبعض الحشائش السائدة بمصر من   

البTTTذرة والبTTTادرة والنبTTTات الكامTTTل بھTTTدف إمTTTداد المTTTزارع والمرشTTTد 
الزاراعTTي والباحTTث فTTي مجTTال بحTTوث علTTوم الحTTشائش بطريقTTة سTTھلة 

ا الطبيعية وتجدر اzشTارة ومبسطة للتعرف علي الحشائش من صورھ
إلTTي أن أول الخطTTوات الناجحTTة للتغلTTب علTTي مTTشاكل الحTTشائش ھTTي 
فحص التقاوي للتأكTد مTن خلوھTا مTن بTذور الحTشائش وفحTص الحقTول 
مبكرا للتعرف علي الحشائش المختلفة حتي يمكن إتخاذ قرار المكافحة 

  .في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة
  eاب اTTTضم الكتTTTا يTTTة كمTTTة المتكاملTTTة للمكافحTTTاليب المختلفTTTس

للحشائش والمجاميع الكيميائيTة للمبيTدات الموصTي بھTا مTن قبTل وزارة 
 وطريقTTTة تأثيرھTTTا علTTTي الحTTTشائش ٢٠١١ / ٢٠١٠الزراعTTTة موسTTTم 

للمساعدة في فھم كيفية التطبيTق الTصحيح لمبيTدات الحTشائش للوصTول 
  . ئيإلي أعلي كفاءة إبادية للحشائش وتقليل التلوث البي

ونTTTسأل هللا أن يكTTTون ھTTTذا الكتTTTاب عونTTTا للمTTTزارع والمرشTTTد   
الزراعTTي والباحTTث فTTي مجTTال الحTTشائش فTTي حTTل مTTشاكل الحTTشائش 
والحصول علي حزمة التوصيات المناسبة ل�دارة المتكاملة للحTشائش 

  .للوصول إلي أعلي إنتاجية
  
  



  المدخل ا�ساسي لتحديث ا�دارة المتكاملة للحشائش
  

يعTTرف التواجTد الTTضار للنباتTات غيTTر ائش آفTة زراعيTTة حيTث تعتبTر الحTTش
المرغوبTTة فTTي ظTTروف معينTTة بالحTTشائش وھTTي تTTسبب نقTTص كبيTTر فTTي اzقتTTصاد 
القTTTومي للدولTTTة نتيجTTTة خفTTTض إنتاجيTTTة وحTTTدة المTTTساحة وزيTTTادة تكTTTاليف العمليTTTات 
الزراعية للمحصول لذا فأن الحشائش تعد من اeفات الزراعيTة وھTي أحTد العقبTات 

ئيسية المعيقة ل�نتاج الزراعي العTالمي حيTث أن إنتTشار الحTشائش المتطفلTة فTي الر
منطقTTة معينTTة قTTد يكTTون سTTبب فTTي عTTدم زراعتھTTا بالمحاصTTيل الھامTTة العائلTTة لھTTذه 

تTصل الخTسائر التTي تحTدثھا الحTشائش . الحشائش مثل الھالوك في الفول والطمTاطم
اج الزراعي الكلTي للدولTة، بينمTا من اzنت% ٣٠ – ٢٠في الدول النامية إلي حوالي 

مTن اzنتTاج الزراعTي  % ١٠ – ٥تقل ھTذه النTسبة فTي الTدول المتقدمTة إلTي حTوالي 
الكلي وذلك نتيجة اeدارة الجيTدة للحTشائش بإسTتخدام الطTرق الزراعيTة والكيماويTة 
للتغلب علTي الحTشائش ووعTي المTشتغلين بالزراعTة لمخTاطر الحTشائش واeضTرار 

لTذلك يجTب أخTذ النقTاط التاليTة فTي . عند إنتTشارھا باeراضTي الزراعيTةالتي تسببھا 
   -: اzعتبار لتحسين إدارة الحشائش تحت الظروف المصرية

  

dالتعرف علي أضرار الحشائش-: أو  :-   
يعTTود الTTنقص والTTضرر اzقتTTصادي فTTي اzنتTTاج الزراعTTي نتيجTTة أنتTTشار الحTTشائش 

   -:ل�سباب التالية
زيTTادة الكثافTTة النباتيTTة بوحTTدة المTTساحة حيTTث يحTTدث جTTة نتي -: المنافeeسة •

التنTTTافس بTTTين الحTTTشائش والمحTTTصول علTTTي المTTTاء والعناصTTTر الغذائيTTTة 
 .والضوء والمكان

 بعTTض أنTTواع الحTTشائش لTTيس لھTTا القTTدرة علTTي اzعتمTTاد علTTي -: التطفeeل •
نفسھا في الحصول علي غذائھا وأستكمال دورة حياتھا لذلك تعتمTد علTي 

 فTTي الحTTصول علTTي غTTذائھا وھTTذا التطفTTل قTTد يكTTون تطفTT_ نباتTTات آخTTري
كTTام_ مثTTل الھTTالوك والحTTامول وھTTذه النباتTTات � تTTستطيع أسTTتكمال دورة 
حياتھا بدون وجود النبات العائل للحصول علTي كTل إحتياجتھTا الغذائيTة، 
وقد يكون التطفل جزئTي وھTي تعتمTد أعتمTادا جزئيTا علTي النبTات العائTل 

 .مثل العدار
 -: ل لبعض الحeشرات ومeسببات اhمeراض والحeامول والقeوارضعوائ •

إنتTTشار الحTTشائش إلTTى أن تTTصبح عائTTل وسTTيط لTTبعض الحTTشرات  يTTؤدي
ومTTTسببات اeمTTTراض فTTTي الفتTTTرة التTTTي � يوجTTTد فيھTTTا العائTTTل الرئيTTTسي 

، كمTTا يTTؤدي أنتTTشار الحTTشائش بحTTدائق الفاكھTTة إلTTى تTTسلق )المحTTصول(
 .غضة ل�شجارالحامول عليھا حتي يصل للفروع ال



خفض جeودة اdنتeاج الزراعeي نتيجeة تلeوث المنeتج النھeائي للمحeصول  •
 .ببذور الحشائش واhجزاء النباتية للحشائش

 .زيادة تكاليف عمليات خدمة المحصول وأعاقة مياه الري •
حيTTTث يTTTؤدي إخTTTت_ط : إعاقeeeة حركeeeة التجeeeارة الدوليeeeة للمeeeواد النباتيeeeة •

بالTTصادرات والTوردات النباتيTTة أعTضاء التكTاثر وبTTذور بعTض الحTشائش 
 .إلى رفض صادرات وواردات المواد النباتية في أحيان كثيرة

بعeeض أنeeواع الحeeشائش سeeامة لqنeeسان والحيeeوان أو تeeسبب حeeساسية  •
 .لqنسان والحيوان

  

 :بالeدول الناميeة تحسين ا�دارة المتكاملة للحشائش والمشاكل المعيقة لeذلك: ثانيا
-  

في دراسة حصرية لمنظمة اeغذية والزراعTة إلTي ) ١٩٩٦لبرادا (أشار   
أن الدول النامية تعطي القليل من العناية لمشكلة الحشائش بTسبب نقTص المعلومTات 
عن اeضTرار والفقTد فTي اzنتTاج بTسبب إنتTشار الحTشائش فTي اeراضTي الزراعيTة 
وكTTذلك اeراضTTي المھملTTة غيTTر الزراعيTTة حيTTث � تظھTTر ھTTذه مTTشاكل الحTTشائش 

TTة والتلTTسلطات التنفيذيTTدرك والTTزارعين و� تTTة للمTTصورة ملحوظTTسببه بTTي تTTف الت
بوزارة الزراعة والمجتمع المدني إ� بعد إنتشارھا بTصورة وبائيTة قTد تقTضي علTي 

  .القيمة اzقتصادية ل�راضي التي تنتشر بھا
كمTTا أشTTار لبTTرادا إلTTي غيTTاب وجTTود بTTرامج قويTTة عTTن بيئTTة وبيولTTوجي 

تلفة لمكافحتھا بإستثناء برامج تقييم فاعلية مبيدات الحشائش الحشائش والطرق المخ
والتي تمول من جانب شركات المبيدات، ھذا باzضافة إلي نقص أو غيTاب الع_قTة 
بين برامج البحث واzرشاد ممTا أدي إلTي نقTص نقTل التكنولوجيTا الخاصTة بمكافحTة 

  .الحشائش
لحTTشائش بھTTذه ممTTا سTTبق يتTTضح وجTTود حاجTTة ماسTTة إلTTي إدارة محTTسنة ل

 Integrated Crop ManagementالبلTTدان بھTTدف تحTTسين إدارة المحTTصول 
(ICM) دارةz ويTTون قTTود مكTTدون وجTTصول بTTة للمحTTد إدارة متكاملTTث � توجTTحي 

  ) .Integrated Weed Management ( IWM)(الحشائش 
  

   -:  أنشطة يجب تطويرھا في مجال إدارة الحشائش-: ثالثا
  

ذية والزراعة إلي ضرورة إيجاد ھيئة أخTصائيين فTي أشارت منظمة اeغ  
   -: تركز عليمجال وقاية النبات تختص بالحشائش والتي 

 .تقييم الضرر اzقتصادي التي تحدثه الحشائش .١
كيفيTTTة تنفيTTTذ وتطبيTTTق الطTTTرق المختلفTTTة للحTTTشائش فTTTي إسTTTلوب متكامTTTل  .٢

 ).المكافحة المتكاملة للحشائش(



٣. TTشار أنTTنتz رائطTTم خTTصر ورسTTل حTTل عمTTم عمTTة ثTTشائش المختلفTTواع الح
قاعTTTدة بيانTTTات حديثTTTة ومتجTTTددة للحTTTشائش المنتTTTشرة مTTTع اzشTTTارة لحجTTTم 
اeضTرار التTTي تحTدثھا أنTTواع الحTTشائش المختلفTة للبيئTTة المحيطTة بھTTا مTTن 
نقTTTص المحTTTصول وتTTTأثير إفرازاتھTTTا علTTTي البيئTTTة الحيويTTTة والمحاصTTTيل 

لرسTTم سياسTTة بھTTا يTTا المنزرعTTة وإحاطTTة الجھTTات الرسTTمية والتنفيذيTTة دور
 .المكافحة الرشيدة

إجTTراء التTTدريب الTTدوري للعTTاملين فTTي اzرشTTاد علTTي اzدارة المتكاملTTة  .٤
لمكافحة الحشائش من خ_ل أيام الحقل وإنشاء المدارس الحقليTة لمكافحTة 

 .الحشائش وحقول اzيضاح العملي
ول تقييم فاعليTة مبيTدات الحTشائش الجديTدة وتأثيرھTا علTي نباتTات المحTص .٥

تحTTت إشTTراف الجھTTات المختTTصة بتقيTTيم فاعليTTة مبيTTدات الحTTشائش بعTTد 
 .الموافقة علي تجريبھا لتسجيلھا وإصدار توصيات فنية لكل مبيد

تجھيTTز دليTTل للتعTTرف علTTي الحTTشائش والطTTرق المختلفTTة لمكافحتھTTا فTTي  .٦
 .المحاصيل الرئيسة

  

  -: ضرورة التقييم الدوري للحشائش بالحقول: رابعا
  

لورا النباتيTة مTن منطقTة إلTي أخTري حيTث أن الحTشائش تختلTف تختلف الف  
عTن اxفTTات اxخTTري فTTي نظTTام تواجTTدھا حيTث تنتTTشر بالحقTTل فTTي صTTورة معقTTد مTTن 

 فTي حالTة إتTزان وقTد تTسود أنTواع معينTة "Complex"أنواع مختلفة من الحشائش 
مختلفTة بكثافة تمنع ظھور أنواع آخري في فترة معينة وبتكرار عمليات المكافحTة ال

ضTTد اeنTTواع الTTسائدة قTTد يTTؤدي إلTTي سTTيادة أنTTواع اخTTري أو طTTرز أخTTري مTTن نفTTس 
النوع تتحمTل وربمTا تقTاوم المبيTدات، لTذا فTأن التقيTيم الTدوري للحTشائش فTي منطقTة 
محصول ما ھام لرسم سياسات الخطة المرحلة والمستقبلية لعمليTات المكافحTة ويTتم 

عTTن طريTTق عTTدد نباتTTات الحTTشائش أو وزن تقTTدير كثافTTة أنTTواع الحTTشائش المختلفTTة 
   -: نباتات الحشائش في وحدة المساحة وذلك لمعرفة ما يلي

 ."Complex"نسبة التغطية لمجتمع الحشائش  •
نسبة التغطية لكل نوع علي حTدة ومعرفTة أھTم اeنTواع الTسائدة مTع وجTود  •

سجل عن الحقول التي تم تقييمھا مما يعطي فكرة واضTحة عTن الحTشائش 
ي يجب أخذھا في اzعتبار لرسم خطTة المكافحTة المTستقبلية للحTد مTن والت

مTشاكل الحTTشائش بطTTرق المكافحTTة المختلفTTة مTTن إعTTداد اeرض للزراعTTة 
وعمليTTTات الخدمTTTة المختلفTTTة وطTTTرق المكافحTTTة الكيمياويTTTة وعمTTTل قاعTTTدة 
بيانTTات لTTذلك علTTي أن يTTتم التعريTTف الTTصحيح للحTTشائش مTTن خTT_ل عمTTل 

  .عريف الحشائش بأسمائھا العلمية الصحيحةمعشبة ومطبوعات لت
  



   -:  تطوير بحوث الحشائش-: خامسا
  

يجب أن تعتمد ھذه الدراسات علي فھTم بيولTوجي الحTشائش وتTداخلھا مTع   
المحاصTيل والفقTد النTاتج عTن ھTذا التTداخل والطTرق المناسTبة لمكافحتھTا وذلTك 

  .لعمل إستراتيجيات المكافحة ونقلھا إلي المرشد الزراعي
  

  -: بحوث بيئة وبيولوجي الحشائش* 
  

التعTTرف علTTي مراحTTل دورة نمTTو الحشيTTشة مTTن حيTTث التعTTرف علTTي  •
 .الحياة من اzنبات حتي النضج الكامل

 .تحديد مستويات التكاثر والفترات والظروف المثلي ل�نبات •
معرفة مدي حيوية أعTضاء التكTاثر وفتTرات الTسكون ومTدي إحتفTاظ  •

 .ا تحت الظروف الطبيعيةأعضاء التكاثر بحيويتھ
تحديTTد المواعيTTد المثلTTي zنبTTات ونمTTو الحشيTTشة وفتTTرات ظھورھTTا  •

 .خ_ل المواسم الزراعية وأجيالھا المتعاقبة في مواسم نموھا
عTTTدد مTTTرات تكTTTرار ظھTTTور الحشيTTTشة أثنTTTاء دورة حيTTTاة المحTTTصول  •

 .وقدرتھا التنافسية في أجيالھا المتعاقبة مع المحصول
بذور الحشائش في التربة للمساعدة في وضTع التعرف علي مخزون  •

استراتيجيات وخطة المكافحة لتقليل أعداد بذور الحشائش الحيTة فTي 
 .التربة

  

   -: بحوث التداخل مع المحصول*
  

 التداخل بTين نباتTات المحTصول ونباتTات الحTشائش فTي -: Interferenceالتداخل 
محTTصول والحTTشائش  بTTين الوالTTذي تكTTون فيTTه المنافTTسةنفTTس وحTTدة المTTساحة 

علTTTTي المTTTTاء والعناصTTTTر الغذائيTTTTة والTTTTضوء، وقTTTTد تكTTTTون ع_قTTTTة تTTTTضاد 
"Allelopathy" وTTات ونمTي إنبTشائش علTات الحTرازات نباتTؤثر إفTث تTحي 

  .نباتات المحصول أو العكس، وقد تكون ع_قة تطفل
  -: Competition التنافس –ا 

  Tي أنTرف علTشائش التعTة الحTال مكافحTي يلزم العاملين في مجTافس فTواع التن
الحقTل حيTث يTضطر المTزارع نتيجTة كثTرة وجTود الحTشائش إلTي زيTادة عTTدد 
النباتات بوحدة المساحة عن الكثافة المثلي لنباتTات المحTصول الموصTي بھTا 
للحTصول علTTي أعلTي إنتاجيTTة لTصنف المحTTصول المنTزرع وھTTذا يTؤدي إلTTي 

تات المحصول خلق التنافس بين نباتات المحصول والحشائش وكذلك بين نبا
   -: وبعضھا وكذلك بين أنواع الحشائش المختلفة كما يلي



 .التنافس الداخلي بين نباتات المحصول •
 .التنافس البيني بين نباتات المحصول وأنواع الحشائش المختلفة •
 .التنافس البيني بين اeنواع المختلفة للحشائش •
 .التنافس الداخلي بين نباتات النوع الواحد من الحشائش •

تختلTTف شTTدة منافTTسة الحTTشائش لنباتTTات المحTTصول بTTإخت_ف عمTTر نباتTTات 
المحصول حيTث يكTون المحTصول فTي مراحTل نمTوه اeولTي ضTعيف المنافTسة 
وأكثر تأثرا بالحشائش لذا يجب عمTل دراسTات لتحديTد الفتTرة الحرجTة لمنافTسة 

  لمعرفTTة الفتTTرة التTTي يجTTب الحفTTاظ علTTي  (Critical period)الحTTشائش
ل خTالي مTن الحTشائش للحTصول علTي أعلTي إنتاجيTة للمحTصول ويTتم المحصو

تحديTTد الفتTTرة الحرجTTة بعمTTل تجTTارب بحثيTTة منتظمTTة يTTتم فيھTTا ازالTTة أو تTTرك 
الحشائش لفترات معينTة بعTد زراعTة المحTصول ويقTدر المحTصول تحTت تTأثير 
معTTTام_ت اzزالTTTة والتTTTرك فTTTي الفتTTTرات المختلفTTTة علTTTي إنتاجيTTTة المحTTTصول 

 لوحTTدة المTTساحة لتحديTTد أكثTTر الفتTTرات التTTي تكTTون حTTساسة ويTTؤدي اzقتTصادي
وجود الحشائش فيھا إلي نقص اzنتاجية والتي يلزم فيھا ترك المحصول خالي 
مTTن الحTTشائش للوصTTول eعلTTي إنتاجيTTة، ويبTTين الجTTدول التTTالي الفتTTرة الحرجTTة 

  -:لمنافسة الحشائش لبعض المحاصيل الحقلية
الفترة الحرجة   المحصول

اzسبوع بعد ب
  الزراعة

الفترة الحرجة   المحصول
باzسبوع بعد 

  الزراعة
   إسبوع١٢ – ٨  القطن   أسابيع٦ – ٤  القمح

   إسبوع٤ - ٢  الكتان   أسابيع٦  اeرز الشتل
   إسبوع١٤ – ١٢  العدس   أسابيع ٩  اeرز البدار
   أسابيع٩  البطاطس   أسابيع٧  الذرة الشامية
   أسابيع٦ – ٢  ل الصويافو   إسبوع٥ – ٣  الفول البلدي

الفول 
  السوداني

   أسابيع١٠  بنجر السكر   إسبوع١٢ – ٢

       إسبوع١٤  البصل
  

ويختلTTف مقTTدار الفقTTد فTTي المحTTصول بTTإخت_ف أنTTواع الحTTشائش ومواعيTTد     
ظھورھTTTا بعTTTد زراعTTTة المحTTTصول والقTTTدرة التنافTTTسية للمحTTTصول المنTTTزرع مTTTع 

ر الفقTTد فTTي اzنتاجيTTة للمحاصTTيل الحTTشائش، لTTذلك يجTTب عمTTل دراسTTات لتقTTدير مقTTدا
المختلفTTة تحTTت ظTTروف الكثافTTات المختلفTTة ل�نTTواع المختلفTTة مTTن الحTTشائش لتحديTTد 

  .الجدوي اzقتصادية لمعام_ت مكافحة الحشائش بالطرق المختلفة
  
  



   الحقليةبعض المحاصيلفي الحشائش أنواع  الناجمة عن منافسة فقدتقدير ال
 علTTي حTTسب النTTوع النبTTاتي Yield) المنTTتج(يتفTTاوت الفقTTد فTTي الحاصTTل     

 نباتTات فTي المتTر الطTولي ديTل ١٠للحشيشة والمحصول، فلقد وجد أن وجود كثافTة 
 نباتات بالمتر الطولي في حقل ذرة شامية سTبب فقTد فTي المحTصول ١٠الفار بكثافة 

 نباتTTات ٨ – ٥بينمTTا وجTTود حشيTTشة عTTرف الTTديك بكثافTTة % ١٤ – ١٣يتTTراوح بTTين 
 حشيTشة ٤٠كما أن وجود كثافة % ٧٤- ١١طولي سبب فقد يتراوح ما بين بالمتر ال

، وأن %٩٥.١بالمتر الطTولي سTبب نقTص فTي محTصول البرسTيم الحجTازي بمقTدار 
كمTTا أن % ٧ نباتTTات شTTبيط بTTالمتر الطTTولي تقلTTل محTTصول القطTTن بمقTTدار ٣وجTTود 

رز  نبTTات مTTن حشيTTشة الدنيبTTة تTTؤدي إلTTي نقTTص فTTي محTTصول ا١٠٠eوجTTود كثافTTة 
 نبTTات مTTن حشيTTشة اeمبروزيTTا بTTالمتر المربTTع يقلTTل ١٣.٨وأن وجTTود % ١٨بمقTTدار 

 درنTة مTن نبTات الTسعد ٣٠٠وأن وجود كثافTة % ٩٠محصول الذرة الشامية بمقدار 
، ١٦، ٨، ٤، ٢كمTTا أن وجTTود كثافTTات % ٤١يقلTTل محTTصول الTTذرة الTTشامية بمقTTدار 

 يTTؤدي إلTTي فقTTد فTTي  متTTر٨ نبTTات مTTن حشيTTشة الTTشبيط بTTالخط الطTTولي بطTTول ٣٢
مTن محTصول الفTول الTسوداني علTTي % ٨٨، ٦٥، ٤٨، ٣٢، ١٨المحTصول بمقTدار 

 نبTات بTالمتر المربTع مTن حشيTشة اeرز ٢١٥، ١٠٨، ٥التوالي، كما وجد أن كثافTة 
علTي التTوالي مTن % ٨٢، ٧٧، ٢٢اeحمر تؤدي إلTي نقTص فTي المحTصول بمقTدار 

دنيبTTة بTTالمتر المربTTع تقلTTل محTTصول  نباتTTات ٣محTTصول اeرز، كمTTا وجTTد أن كثافTTة 
 نباتات دنيبة بالمتر المربع تقلTل محTصول اeرز البTدار ٣اeرز، كما وجد أن كثافة 

ولكTTن ضTTعف ھTTذه الكثافTTة سTTبب إحTTداث مثTTل ھTTذا الTTنقص فTTي اeرز % ٢٠بمقTTدار 
 نبTTات بTTالمتر المربTTع مTن الفTT_رس أدي إلTTي نقTTص ٣٠٤الTشتل، كمTTا وجTTد أن كثافTة 

، وھTTTذه أمثلTTTة وليTTTست حTTTصر %٣٩ – ٣٦مقTTTدار يTTTصل إلTTTي محTTTصول القمTTTح ب
  .للدراسات الخاصة بفقد المحصول نتيجة منافسة الحشائش للمحاصيل المختلفة

   -: Parasitism التطفل – ٢
يعتبTTر التطفTTل صTTورة آخTTري مTTن التTTداخل بTTين نTTوعين نبTTاتيين يعتمTTد فيTTه   

الحTصول علTي إحتياجاتTه فTي ) النبات العائل(علي اeخر ) النبات المتطفل(أحدھما 
الغذائيTTة  ومTTا يلزمTTه zسTTتكمال دورة حياتTTه و� يTTستطيع النبTTات المتطفTTل إسTTتكمال 

وجTTود  علTTي ParasiteيحتTTوي النبTTات المتطفTTل . دورة حياتTTه بTTدون النبTTات العائTTل
 تختTTرق النبTTات العائTTل للحTTصول علTTي الغTTذاء وتقTTوم بTTدور haustoriaممTTصات 

تطفTTل مTTن مTTتطف_ت الجTTذور حيTTث تختTTرق ممTTصات الجTTذور وقTTد يكTTون النبTTات الم
الطفيل جذور النبات العائTل مثTل الھTالوك علTي الفTول والطمTاطم، وقTد يتطفTل علTي 

تتطفTTل ھTTذه النباتTTات علTTي العديTTد مTTن المحاصTTيل . الTTسيقان واeوراق مثTTل الحTTامول
 –الحقليTTTة والبTTTستانية والخTTTضر حيTTTث يتطفTTTل الھTTTالوك علTTTي المحاصTTTيل البقوليTTTة 

الخ، ويتطفل الحامول علي البرسTيم المTصري ......  البنفسج – الريحان –طم الطما



 وبعTض نباتTات الحTشائش مثTل العTاقول – اeسTوار النباتيTة – الموالح –والحجازي 
  .الخ........ 

وقد يكون التطفل كام_ حيث يعتمد النبات المتطفل علي النبات العائل في   
التطفل تطفT_ ناقTصا مثTل العTدار الTذي يعتمTد فيTه كل إحتياجاته الغذائية، وقد يكون 

  .جزئيا علي النبات العائل وله جذور ويحتوي علي الكلوروفيل
وتعتبTTر النباتTTات المتطفلTTة مTTن الحTTشائش صTTعبة المكافحTTة ويجTTب إتبTTاع   

أسTTلوب المكافحTTة المتكاملTTة للتغلTTب علTTي مTTشاكل الحTTشائش المتطفلTTة وھTTي تTTسبب 
 عند إنتشارھا بكثافة عالية قد تقضي علي المحصول خسائر كبير للمحصول العائل

بالكامل كما إن أعضاء تكاثر ھذه النباتات تحتفظ بحيويتھا مدة طويله وتنتج كميTات 
كبيرة من البذور التي تنتشر بالتربة وتعيق زراعة محاصيل النبات العائTل فTي ھTذه 

  .الحقول الملوثة ببذورھا
  

   Risk AssessmentWeed دراسات مخاطر الحشائش : سادسا
  

تعتبTTر دراسTTة مخTTاطر الحTTشائش تخTTصص جديTTد تTTم طرحTTه eول مTTرة   
، وتعتبTTTر اسTTTتراليا ٢٠٠١بTTالمؤتمر الTTTدولي المنعقTTTد لھTTTذا الغTTرض باسTTTتراليا عTTTام 

ونيوز�ندا من الدول المتقدمة فTي تطTوير بروتوكTو�ت قويTة للحجTر الزراعTي فTي 
  .ھذا المجال
نباتيTة إلTي مTصر فTي الTسنوات اeخيTرة ونظرا لكبر حجTم المTستوردات ال  

فأنه من الضروري وضع معايير لتقدير مخاطر الحشائش اeجنبيTة غيTر الموجTودة 
بمTصر والغازيTTة لحمايTTة اzنتTTاج الزراعTTي مTTن التTTدھور نتيجTTة غTTزو بعTTض نباتTTات 
الحشائش التي قد يكون لھTا تTأثير مTضاد لنباتTات المحاصTيل الزراعيTة والتTي قTد � 

مليTTات مكافحTTة الحTTTشائش المتبعTTة فTTي مثTTTل ھTTذه المحاصTTيل وبالتTTTالي تTTستجيب لع
يصعب التغلب عليھTا، لTذا يجTب عمTل قTوائم لمثTل ھTذه الحTشائش ودراسTات مTسبقة 

  .قبل إنتشارھا وتوطنھا بالدولة
   
   -: ا�طار الدولي لتقدير المخاطر*  

يجTب أن يكTTون ھنTTاك إطTTار دولTي وتTTشريعي وتنفيTTذي zسTTتبعاد أو الحكTTم   
علي نTوع نبTاتي سTوف يTدرج فTي قTوائم الحTشائش الخطيTرة ذات اeثTر اzقتTصادي 
علي الدولة المستوردة والذي يعد في ھذه الحالة آفة حجرية ممنوع دخولھا للدولTه، 
وأن يكون ذلك متسقا مTع المعTايير الدوليTة التTي تTنظم حركTة التجTارة علTي مTستوي 

 SPS)ت الدولTTTة للحجTTTر الزراعTTTي العTTTالم وطبقTTTا للمعTTTايير المحTTTددة باzتفاقيTTTا
Agreement) ةTTTارة الدوليTTTة التجTTTومنظم ، (IPPC, WTO) ديTTTة لTTTوالمودع 

  ."FAO"منظمة اeغذية والزراعة 
  



وفقا للمعايير الدولية لتeدابير  -  :Quarantine pest: تعريف اtفة الحجرية* 
لنباتيeeة دليeeل مeeصطلحات الeeصحة ا : ٥لمعيeeار الeeدولي رقeeم ل  طبقeeاالeeصحة النباتيeeة

)FAO-IPPC. 2006a(:-  
 ذات اeھمية ا�قتصادية المحتملة للمنطقة المھددة ، والتي � تكون ةاxف"بأنھا ھي 

 علTTى نطTTاق واسTTع وتخTTضع لرقابTTة غيTTر منتTشرةموجTودة فيھTTا ، أو موجTTودة ولكTTن 
  ).٢٠٠٦aمنظمة اeغذية والزراعة الدولية لوقاية النباتات ، " (رسمية

  

  -: علي ملتتشمخاطر الدراسات 
  

  .إدارة المخاطر - ٣.                   تقييم المخاطر - ٢.        تحليل المخاطر - ١
  

ا�ستخدام المنتظم للمعلومات المتاحة لتحديد عدد مرات  ھو -: تحليل المخاطر - ١
دراسTات ، ومثل ھذه الوحجم عواقبهمن حيث تواجد بذور الحشائش حدوث الحدث 
  . المنتجات النباتية بالنسبة للتجارة الدوليةفي مطلوبة وھامة

  
   -:  مراحل كما يليثwثيتم علي الحشائش تقييم مخاطر 

  

 وطeرق دخولھeا للeوطن التعeرف علeى النeوع النبeاتي للحشيeشة -: المرحلة اhولeي
  .تحديد اxفات والممرات التي قد تسمح بإدخال وانتشار النباتات الغريبة حيث يتم

  

   -: يةالمرحلة الثان
وجTTود المختلفTTة  ، وتتTTألف مTTن جميTTع الجوانTTب حTTشائشلامخTTاطر  تقيTTيم  

 منتTTشرة علTTي نطTTاق  ھTTيذا وجTTدت ھTTلوإالحشيTTشة مTTن عدمTTة بالدولTTة المTTستوردة، 
بTTشبكة   المعلومTTات المتاحTTةومTTن .دة وتحTTت الTTسيطرةوواسTTع أم فTTي منTTاطق محTTد

 الجغرافTTTي، توزيTTTعمعرفTTTة الاzنترنTTTت ومTTTصادر قواعTTTد البيانTTTات اxخTTTري يمكTTTن 
الحشيTTTشة علTTTي  لدراسTTTة قTTTدرة  المعلومTTTات تTTTستخدمهوھTTTذ. واeھميTTTة ا�قتTTTصادية

 فTTي المنطقTTة )الحTTشائش الخطيTTرة(ل�فTTة قتTTصادية اzھميTTة اeنتTTشار واz، والتTTوطن
   . ل�نتاج الزراعيالحشائش الضارةتحليل مخاطر لعمل المعرضة للخطر 

أسTTاليب المكافحTTة تحديTTد ن طريTTق عTT حTTشائش إدارة مخTTاطر ال- : الثالثeeةالمرحلeeة 
بإنتTTTشار  ليTTTتم تطبيقھTTTا بTTTشكل فعTTTال لحمايTTTة المنطقTTTة المھTTTددة المتكاملTTTة للحشيTTTشة 

  .الحشيشة بھا بالدرجة التي تسبب نقص وضرر إقتصادي ل�نتاج الزراعي
  
  
  
  
  



 
 
  
  

                     
  

                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امكانية ان يكون الحشيشة آفة حجرية

 نعم

 نعم

d d 

d 
تحت 

 السيطرة؟

نطقة مناسبة مال
؟للتوطن  

موجودة فى 
 منطقة الحجر

ت توزيع ذا
؟محدود  

ذات اھمية 
 اقتصادية؟

 التوقف

ذات اھمية 
 اقتصادية؟

لھا اھمية 
 اقتصادية؟

d 
 نعم

توضع تحت  التوقف
 التحكم الرسمى

 آفة حجرية

تقييم امكانية 
 دخولھا

 نعم 

 نعم 

 نعم 

  d نعم 
d  

)١٩٩٦عام (ًتحليل المخاطر طبقا لمنظمة اdغذية والزراعة   

 d نعم



إجTTراءات لتقيTTيم المخTTاطر فTTي  -:  سeeجل عوامeeل الخطeeر فeeي اhعeeشاب الeeضارة-
 سTTؤال تTTؤدي اzجابTTة عليھTTا إلTTى ١٣يTTشتمل ھTTذا المقيTTاس علTTى اeعTTشاب الTTضارة 

  : يتحديد درجة خطورة الحشيشة من عدمه كما يل
  
  ٣                  )                                          نعم( المائية ؟ اتالنبات ھل ھي من - ١
  ٢)                             نعم(؟  ضارةجنس أعشابنفس ال من ي آخرنواعألھا   ھل- ٢
 النTTشاط البTTشري؟ب) محلTTي( دوليTTا أو يمكTTن إنتقTTال أعTTضاء التكTTاثر  ھTTل- ٣

   )               نعم(
 
٢  

 ١)                                                نعم(؟  أو نتوءات أو أجنحةكاشو ھل تمتلك أ- ٤
 ١)                                                          نعم(ھل ھي من الحشائش المتطفلة؟   - ٥
مؤذيTTTة للكائنTTTات الحيTTTة الدقيقTTTة  ھTTTل ھTTTي مTTTن الحTTTشائش الTTTسامة أو ال– ٦

  )  نعم(أوالحيوان؟ 
 
١ 

 ١)                     نعم( ھل ھي من الحشائش العائلة للحشرات أو مسببات اeمراض؟ - ٧
 ١)                   نعم( ھل ھي من الحشائش السامة أو التي تسبب حساسية ل�نسان؟ - ٨
للنباتات التTي تنمTو معھTا فTي  ةنقاخال  أوةتسلقم ال  ھل ھي من الحشائش- ٩

  )نعم(البيئة؟ 
 
١ 

 ١)                                                                       نعم( ھل تنتج بذور حية؟ - ١٠
 ١)                                          نعم( ھل بذورھا تحتفظ بحيويتھا eكثر من عام؟ - ١١
 ١)                                                        نعم( ھل تتكاثر باzعضاء الخضرية؟ - ١٢
؟ ) الحTTرق– كيماويTTة –زراعيTTة ( ھTTل ھTTي مقاومTTة لطTTرق المكافحTTة – ١٣

  )              نعم(
 
١ 

  

نقeاط حرجeة (بعد اzجابة علي كل ھذه اeسئلة إذا حصلت الحشيشة علي   
 =٦( TTTأكثر تعTTTات فTTTفxمن اTTTدرج ضTTTن أن تTTTي يمكTTTرة والتTTTشائش الخطيTTTن الحTTTد م

الحجرية بعد إستكمال الدراسات الخاصTة بتقيTيم مخTاطر اxفTات الزراعيTة المTدرج 
  .بالمعايير الدولية للصحة والصحة النباتية

  

   منظمة الصحة والصحة النباتية-) ب(
  

   -: للصحة والصحة النباتيةالمعايير الدولية 
  

  TTة اليھTTاريف  قائمTTصطلحات والتعTTددالمTTي ةمحTTة فTTصحة النباتيTTنظم الTTل 
 (ISPMs) المتفTق عليTه دوليTا النظTام تم تطويرھا لتTوفير والتي. جميع أنحاء العالم

  . (IPPC) تنفيذ ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتاتبوالمرتبطة 



  النباتية الصحة والصحة  معاييرمعني
يتعلق بالصحة  ، أو مقترح في إقليم  تنظيم، أو معيار ، أو شرطأود اعتمإ أي .١

  .والصحة النباتية
لتحديد مدي التلوث بمتبقيTات أي إجراء لمراقبة اzنتاج والتفتيش والحجر  .٢

TTTTTات والممرضTTTTTفxدات اTTTTTةأو ات مبيTTTTTدويeات اTTTTTع الع_مTTTTTووض TTTTTط وشروال
zراءواTTTTاتج xراTTTTدال يخTTTTة ةمعتمTTTTراض أ ل�غذيTTTTغe ةTTTTضافات الغذائيTTTTوالم

 .الس_مة
فTTي تحديTTد المTTستوى المناسTTب مTTن يTTساھم تقيTTيم المخTTاطر أو لأي إجTTراء  .٣

 .حماية صحة اzنسان أو النبات
 اeعTTضاء أو الھيئTTات ذات الTTصلة أو ينركت المTTشاءعTTض اeمTTنأي تغييTTر  .٤

علTTى سTTبيل المثTTال ، (لTTصحة والTTصحة النباتيTTة لالمنظمTTات الدوليTTة واzقليميTTة ب
فاقTTات الثنائيTTة والمتعTTددة اeطTTراف وا�ت) العالميTTة للTTصحة الحيوانيTTة ، ا�تفاقيTTة

  ). ، مقاطع م٣المرفق ب الفقرة (
  تحليل المخاطر

على أسTاس معلومTات الTدليل ) WRA(تحليل مخاطر الحشائش بالمنطقة  •
لتحليل مخاطر اxفات " ١ة رقم يقائمة مرجع "PRA EPPOاzرشادي 

)OEPP / EPPO ، 1993) (زء أTالج (Tض التعTع بعTة مTدي_ت الناجم
 .الحشائشبيعة عن ط

   -: معلومات عن الحشائش-: المرحلة اhولي •
 حTشائش ع_قتTه بال- اeسم العلمي والوضع التقTسيمي للحشيTشة -:النوع النباتي ) أ(

TTة المعروفTTف - ةالحجريTTص والتعريTTاليب الفحTTشة - أسTTن الحشيTTشف عTTرق الكTTط 
نTامي فTي شكل النبTات ال(والتعرف عليھا فمن الضروري للكشف والتعريف ما يلي 

مختلTTف المنتجTTات لبيئTTات مختلفTTة ، شTTكل الثمTTرة أو البTTذرة مTTن اeعTTشاب الملوثTTة 
  ).المخزنة

 عTTدد – الظTTروف البيئيTTة المناسTTبة للنمTTو -: حTTشائشلبيولوجيTTة للالخTTصائص ا) ب(
 مTTدي م_ئمTTة الظTTروف البيئيTTة فTTي البلTTد – طريقTTة التكTTاثر –اeجيTTال فTTي الTTسنة 

 للظTروف البيئيTة الغيTر مناسTبة ھTا تحمل–ار الحشيTشة و وتكاثر وإنتشالمستوردة لنم
 مقTدار الTضرر اzقتTصادي النTاتج مTن إنتTشار – وسائل إنتقال الحشيTشة – التأقلم –

  .الحشيشة بالمنطقة
 وجود الحشيشة بالمنطقة من عدمه وأذا وجTدت -: التوزيع الجغرافي للحشيشة) ج(

 ھTل –قTة المنTشأ وتTاريخ انتTشار  منط- التوزيTع العTالمي للحشيTشة -مدي أنتTشارھا 
  . أم �ھي من النباتات العائلة للحشرات أو مسببات اeمراض



 المحاصيل التي تنتشر -: المحاصيل المصاحبة أو التي تنتشر بھا ھذه الحشيشة) د(
 المحاصTTTيل التTTTي يمكTTTن أن تنتTTTشر بھTTTا فTTTي البلTTTد –بھTTTا الحشيTTTشة فTTTي بلTTTد المنTTTشأ 

  .المستوردة
ة لعمليTTات المكافحTTة المتكاملTTة للحTTشائش المتبعTTة فTTي المحاصTTيل مTTدي اzسTTتجاب) ه(

  .التي تنتشر بھا الحشيشة تحت الدراسة
  

   -:  تقييم مخاطر اtفات-المرحلة الثانية 
  -: ة لمخاطر الحشائش الحجريةوصفيالمعايير ال •

وتتنTTTاول صTTTفات وصTTTفية خاصTTTة بمTTTدي إنتTTTشار الحشيTTTشة بالمنطقTTTTة،   
 عند اzنتTشار ا اzقتصادية، ومخاطرھاھا بالمنطقة وأھميتھتركز فيتوالمناطق التي 

TTة، وتأثيرھTTصادية بالدولTTقتzاطق اTTة بالمنTTة عاليTTن ابكثافTTة مTTة الزراعيTTي البيئTTعل 
  .النباتات اzقتصادية أو الكائنات الحية الدقيقة النافعة أو اzنسان والحيوان

م رياضTية وھTو يعتمTد علTي قTي -: تقييم كمي لمخاطر الحشائش الحجرية •
معلومة ومنھا يتم حساب أحتما�ت ومTصادر الخطTر واھميتTه اzقتTصادية وكيفيTة 

   -: التغلب عليه علي أسس علمية وذلك عن طريق حساب ما يلي
تلTTوث المTTواد مTTدي  -:  Entry probability أحتماليeeة دخeeول الحشيeeشة – ١

ك باzجابTTة علTTي  ومTTدي تTTسربھا وإنتTشارھا داخTTل الدولTTة وذلTفTTي الTوارداتالنباتيTة 
اeسTTئلة المTTشار إليھTTا فTTي أسTTتمارة اzسTTتبيان لدراسTTات المخTTاطر الخاصTTة بطريقTTة 

  . والمشار إليھا في المثال التطبيقي لدراسات المخاطراzنتقال والتكاثر
 إحتماليeeeeeeeeة القeeeeeeeeدرة علeeeeeeeeي التeeeeeeeeأقلم وا�نتeeeeeeeeشار والتeeeeeeeeوطن بالدولeeeeeeeeة – ٢   

Establishment probability :-جzا   وذلك باTشار إليھTئلة المTسeي اTة علTاب
فTTTي أسTTTتمارة اzسTTTتبيان لدراسTTTات المخTTTاطر الخاصTTTة بم_ئمTTTة الظTTTروف البيئيTTTة 

 والمTTشار إليھTTا فTTي حيويTTة أعTTضاء التكTTاثرمTTدي بالمنطقTTة لنمTTو وتكTTاثر الحشيTTشة و
  .المثال التطبيقي لدراسات المخاطر

وذلTTTك  -: Economy evaluation effect  تقيeeeيم اhثeeeر اdقتeeeصادي- ٣ 
باzجابTTة علTTي اeسTTئلة المTTشار إليھTTTا فTTي أسTTتمارة اzسTTتبيان لدراسTTات المخTTTاطر 

  . والمشار إليھا في المثال التطبيقي لدراسات المخاطرالخاصة بالضرر اzقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  



  مثال تطبيقي لحساب مخاطر الحشائش الحجرية تحت الظروف المصرية
  - :مقدمة

  -:  حشيشة اeمبروزيا نوعي ت_حظ في اxونة اeخيرة تواجد  
Ambrosia artemisiifolia, A. trifida ،احTن أقمTة مTستوردات النباتيTي المTف 

وذرة صفراء، وذرة رفيعة حيث وجد بفحص الشحنات المستوردة في خ_ل الفتTرة 
 تواجTTد بTTذور حشيTTشة اeمبروزيTTا فTTي عTTدد مTTن ٢٠١١ وحتTTي ٢٠٠٩مTTن أبريTTل 

 شTTحنة قمTTح أي ٢٠٠نات بھTTا أمبروزيTTا مTTن  شTTح٦الTTشحنات المTTستوردة فTTي عTTدد 
من شحنات القمح تحتوي علي عدد من بذور اeمبروزيا يتراوح ما بين % ٣بنسبة 

 شحنة بھا أمبروزيTا مTن إجمTالي ١٨كجم عينة قمح، وعدد /  بذرة أمبروزيا ٣ – ١
 ٢بأعداد تتراوح ما بTين % ٩ شحنة ذرة صفراء وذرة رفيعة أي حوالي ٢٠٧عدد 

  .كجم عينة/ ة أمبروزيا  بذر٧٢ –
  

  -: مخاطر حشيشة اhمبروزيا علي البيئة الزراعية 
تسبب نقص كبير في إنتاجية المحاصيل الزراعية التTي تنتTشر بھTا، حيTث   

تTTTستھلك كميTTTات كبيTTTرة مTTTن الميTTTاه تفTTTوق ضTTTعف مTTTا تTTTستھلكه نباتTTTات المحاصTTTيل 
فTTرز مركبTTات ھTTذا باzضTTافة إلTTي إنھTTا ت. المنزرعTTة، وتTTسبب مTTشاكل فTTي الحTTصاد

 تثTTبط وتمنTTع نمTTو النباتTTات اeخTTري الناميTTة معھTTا فTTي نفTTس AllelopathyمTTضادة 
كمTTا تقلTTل مTTن جTTودة المراعTTي وھTTي غيTTر مستTTساغة لحيوانTTات . البيئTTة الزراعيTTة

  ,Ambrosia artemisiifoliaالمراعTي، وتTسبب حبTوب اللقTاح لنباتTات نTوعي 
A. trifidaصعب  حمي القش ل�نسان وإلتھاب الجلد عTا، ويTنسان لھzند م_مسة ا

  .مكافحتھا بالبلدان التي تنتشر بھا
  

 علي مستوي العالم والمeشاكل التeي تeنجم عنھeا Ambrosiaإنتشار أنواع جنس 
  -: في الدول التي تنتشر بھا

 بأنواعTTه المختلفTTة فTTي مTTساحات واسTTعة AmbrosiaتنتTTشر أنTTواع جTTنس   
 مليTون ھكتTار ٢٩تTار فTي روسTيا،  مليTون ھك٤٨من العالم حيث توجTد فTي مTساحة 

 باeراضTي Ambrosia مليون ھكتار في أستراليا، وإنتشار جTنس ١٨في أمريكا، 
الزراعيTة ينTTتج عنTTه نقTTص كبيTTر فTTي إنتاجيTة المحاصTTيل الحقليTTة علTTي سTTبيل المثTTال 

عنTTد كثافTTة نبTTات % ٥٠ – ٤٦أنخفTTاض محTTصول فTTول الTTصويا فTTي بولنTTدا بمقTTدار 
جود أربعة نباتات بالمتر المربع أدي إلي نقTص يتTراوح مTا واحد بالمتر المربع، وو

عموما تسبب أنواع جTنس اeمبروزيTا . فول الصويا من محصول% ٩٢ – ٨٥بين 
الحجTTر % (١٨ – ١٥سTTابقة الTTذكر خTTسارة فTTي اzنتTTاج الزراعTTي تتTTراوح مTTا بTTين 

  ).Ambrosiaالزراعي ببولندا كتاب 
  
  



  
  trifida. A,  ia artemisiifolia Ambrosاhمبروزيا بيولوجي نوعي جنس 

    
ھTذان النوعTان مTن الحTشائش الحوليTة التTي تتكTاثر بالبTذرة ويتTراوح عTTدد 

يمكTن والتTي آلTف بTذرة والبTذور ١٠٠ إلي ٣٠البذور التي ينتجھا النبات الواحد من 
باzضTافة إلTي أنھمTا مTن .  سنة١٤ إلي ٥حية لمدة تتراوح ما بين بذورھما أن تظل 

 ٥٠٠صل عدد النباتات في المتر المربع إلي ي ويمكن أن  اzنتشارعةيسرالحشائش 
 وھمTTا مTTن الحTTشائش الTTصيفية والتTTي تنتTTشر فTTي المحاصTTيل الTTصيفية ذرة ٢م/نبTTات

شامية وفول صويا وفول سوداني وسمسم وعباد الشمس في الTب_د التTي تنتTشر بھTا 
 ويمكTTن أن  سTTم والTTساق عليھTTا شTTعر كثيTTف٢٥٠ – ٢٠ويتTTراوح طTTول النبTTات مTTن 
  . أمتارةيصل عمق الجذور إلي أربع

  

 دراسات المخاطر
 في Ambrosiaالتي أجريت علي جنس السابقة ومن دراسات المخاطر 

بعض الدول التTي تنتTشر بھTا ھTذه الحTشائش بTصورة محTدودة أو علTي نطTاق واسTع 
 ,Ambrosia artemisiifoliaوجد أن ھناك ث_ث أنواع تابعة لھذا الجنس وھي

A. trifida, A. Psilostachya  ثTشائش  حيTمن الحTواع  ضTنeذه اTجلت ھTس
 ,Ambrosia artemisiifoliaالحجرية في بولندا وفي روسيا وأستراليا نTوعي 

A. trifida ةTستوردات النباتيTنواع المذكورة في المeحيث يمنع وجود بذور ھذه ا 
  .الواردة إليھا من الدول اxخري

 .Ambrosia artemisiifolia, Aشيشة  بتطبيق دراسات المخاطر لح  
trifida, A. Psilostachya   صرTTروف مTTت ظTTتح(PRA area)    اTTطبق

 ١ قائمTTTة رقTTTم (EPPO PRA)للمعلومTTTات والفورمTTTات المTTTصممة مTTTن قبTTTل 
 بعTد عمTل بعTض PRA (OEPP/EPPO, 1993)والمعلومTات المطلوبTة لعمTل 
 كمTا ھTو متبTع فTي بولنTدا  لتصبح قائمة قياسية WRAالتعدي_ت التي تناسب عمل 

 .Ambrosia artemisiifolia, A  التالية  Ambrosiaحصلت أنواع حشيشة 
trifida, A. Psilostachya   نTر مTي أكثTاطر ٦علTاس المخTي مقيTات علTدرج 

  درجTات حيTث تعTد ھTذه اeنTواع الث_ثTة المTذكورة خطيTرة تبعTا ٩الTذي يتكTون مTن 
 محتمل جTدا حيTث يTتم اzجابTة ٩ محتمل، غير = ١، حيث أن درجات لھذا المقياس

 سؤال الموضحة بإستمارة اzسTتبيان التاليTة zعطTاء درجTات عTن إحتماليTة ٤٤عل 
  .الدخول والتوطن واeثر اzقتصادي الضار لھا

  

قائمTTة  "PRA EPPOعلTTى أسTTاس معلومTTات الTTدليل اzرشTTادي بنTTاءا  •
) OEPP / EPPO ، 1993(لتحليTل مخTاطر اxفTات " ١مراجعTة رقTم 

 تحTTTت الحTTTشائشمTTTع بعTTTض التعTTTدي_ت الناجمTTTة عTTTن طبيعTTTة ) الجTTTزء أ(



 بواسTTطة الفريTTق البحثTTي للمعمTTل ترجمتTTهالظTTروف المTTصرية والTTذي تTTم 
) الرياضTTTي( ويTTTتم حTTTساب التقيTTTيم الكمTTTي .المركTTTزي لبحTTTوث الحTTTشائش

  : كما يليأستمارة أستبيانلمخاطر الحشائش عن طريق اzجابة علي 
  

  Entry probability لودخال يةاحتمال .١
  

 ؟ما ھي عدد المصادر التي يمكن أن تتسرب منھا الحشيشة تحت الدراسة .١.١
)٧..............................................................................)٩-١  

 ٧...................)٩-١ (؟يةر اeصلداص مع المالحشيشة أرتباط ما مدي .١.٢
 ٧.....................)٩-١ (؟يةاeصلالمناطق   فيالحشيشة تركيز ما مدي .١.٣
  ٦................... التجارية؟أثناء العملياتحية  البقاء ما مدي قدرتھا علي .١.٤
 خT_ل لحشيTشةأعضاء التكاثر لوضوح وسھولة أكتشاف ما مدى احتمال  .١.٥

 ٧................................................... أو ا�ختبار؟عمليات الفحص
 إجTTراءات الTTصحة النباتيTTةمTTع مTTا مTTدى احتمTTال البقTTاء علTTى قيTTد الحيTTاة  .١.٦

 من العمليات المتبعة من قبTل الحجTر الخ... تسخين –الحجرية من غربلة 
 ٥..........................................................................؟الزراعي

 ٩..........؟اء عمليات النقلحية أثن الحشائش ما مدي إمكانية أن تبقي ھذه .١.٧
 ١....................... عبورھا؟أثناءتكاثر لھا قدرة علي الxفات ا ھل ھذه .١.٨
 ٨.....................................ما ھو حجم الحركة على طول الطريق؟ .١.٩

 ٨؟WRAمنطقة ال أنحاء فيواسع نطاق  نطاق توزيع السلع على ما ھو .١.١٠
 ٨.............؟زرعةإلى المحاصيل المنلحشيشة  انتقالما مدي إحتمالية إ .١.١١
التكاثر   فيساعدتا�ستخدام المقصود للسلعة من المحتمل أن ھل  .١.١٢

 ٨.......................................................................؟واzنتشار
    Establishment probabilityإحتمالية التوطن. ٢
 

 فTي منطقTة الحشيTشة بھTا ر نتTشلتTي يمكTن أن تكم عدد أنواع المحاصTيل ا .١.١٣
WRA٨...........................................................................؟ 

 فTي مجTTال تنتTشر بھTا الحشيTشة نطTاق المحاصTيل التTي يمكTن أن مTا حجTم .١.١٤
 ٨........................................................؟حشائشتحليل مخاطر ال

 رشاتTT مماثلTTة الظTTروف المناخيTTة التTTي مTTن شTTأنھا أن تTTؤثر علTTى إنمTTدي .١.١٥
 ٨........؟" في منطقة المنشأحشائشفي مجال تحليل مخاطر ال "الحشيشة

 WRAما مدى التشابه بين العوامل غير الحيويTة اeخTرى فTي المنطقTة و .١.١٦
  ٧.................................................................منطقة المنشأ؟مع 

منطقTة بيئTة الموجTودة فTي اxخTري  اeنTواع ة الحشيTشة مTعما مدى منافس .١.١٧
WRA٧.......................................................................... ؟ 



فTي المنطقTة إنتTشار الحشيTشة منTع تأعTداء طبيعيTة ما مدي أحتمال وجTود  .١.١٨
WRA٦...........................................................................؟ 

 منطقTTة المنTTTشأ ، مTTTن عTTTن WRA اخTTTت_ف المحاصTTTيل فTTي منطقTTTة ھTTل .١.١٩
  ٧.........................؟توطن الحشيشة وإنتشارھا  تساھم فيالمحتمل أن

التTي  اeخTرى الحTشائشالمكافحTة التTي تTستخدم بالفعTل ضTد ھل عمليTات  .١.٢٠
 ٦.................؟إنتشار الحشيشةرجح أن تمنع المحاصيل من المتنتشر ب

فTTي منطقTTة  حشيTTشةلل الحيويTTةر وتTTوطن اeعTTداد انتTTشإمTTا مTTدى احتمTTال  .١.٢١
WRA٥...........................................................................؟ 

 ٧............؟WRAالمنطقة ب الحشيشة القضاء على ھذه يةنا أمكما مدي .١.٢٢
 ٨.......................؟دي  تأقلمھا وراثيا مع الظروف البيئية المختلفةما م .١.٢٣
 خارج نطTاق انتTشارھا إليھا الحشيشةجديدة التي دخلت المناطق العدد ما  .١.٢٤

 ٩...........................................................................اeصلي؟
  

  valuation effectEconomy e -:  التقييم ا�قتصادي- ٣
  

   نطاقھا الجغرافي القائم؟في حشيشةقتصادي الناجم عن الاzما مدي الضرر . ٢.١
.................................................................................................٧  

  ٥ القائم؟ ضمن نطاقھا الجغرافيالحشيشة اeضرار البيئية التي تسببھا أھمية. ٢.٢
 ضTTمن نطاقھTTا الجغرافTTي الحشيTTشة اeضTTرار ا�جتماعيTTة الناجمTTة عTTن يTةھمأ. ٢.٣

  ٧...........................................................................................القائم؟
 عرضTTة للمعانTTاة مTTن WRAھTTو جTTزء مTTن منطقTTة الTTذي  النطTTاق إتTTساع مTTا. ٢.٤

  ٨............................................................................؟الحشيشةر اضرأ
فTي مجTال تحليTل مخTاطر  بالوسائل الطبيعيTة للحشيشة�نتشار ا سرعة ما ھي. ٢.٥

   ٥.................................................................................... ؟حشائشال
  ٨....؟WRA في منطقة  اzنسانيةبواسطة للحشيشة�نتشار اسرعة  ما ھي. ٢.٦
 داخل منطقTة الحشيشة انتشار وجود عوائق بيئية أو مناخية تعيق  ما إحتمالية. ٢.٧

WRA٨.......................................................................................؟  
بTالنظر إلTى   ؟تTهنوعيو علTى المحTصول حشيTشة لل خطورة التأثير المباشTرام. ٢.٨

  ٨........................................................WRAالظروف البيئية في منطقة 
 تTTأثير كبيTTر علTTى أربTTاح المنتجTTين نظTTرا للحشيTTشةمTTا مTTدى احتمTTال أن يكTTون . ٢.٩

  ٩...............................؟WRA في المنطقة مكافحة اxفةللتغيرات في تكاليف 
لسلع ا�ستھ_كية في ل تأثير كبير على الطلب حشيشةللكون ت أن ما إحتمالية. ٢.١٠

  ٨...........................................................................؟WRAمنطقة 
  ٥.......................؟ات على أسواق الصادرالحشيشةوجود ما مدي تأثير . ٢.١١



تكاليف اeخرى الناتجة عن المشورة ، علي ال ما مدي تأثير وجود الحشيشة. ٢.١٢
  ٨.....................................................................................والبحوث؟

  ٨.........................؟WRAالضرر البيئي المحتمل في منطقة ما أھمية . ٢.١٣
  ؟WRA المحتمل في منطقة zجتماعيالضرر ا أھمية ما. ٢.١٤
تTTTؤثر علTTTى التTTTي مTTTن المحتمTTTل أن  اeعTTTداء الطبيعيTTTة مTTTا إحتماليTTTة وجTTTود. ٢.١٥

  ٣............................................؟WRAفي حالة دخولھا للمنطقة  الحشيشة
  ما مدي سھولة مكافحة الحشيشة؟. ٢.١٦
 أو  للحشيTTشة علTTي المكافحTTة البيلوجيTTة لمكافحTTةتTTأثير عمليTTات امTTا مTTدى . ٢.١٧

  ٨.......................................................متكاملة اxفات اeخرى؟اللمكافحة ا
جانبية غير مرغTوب أثار  لطرق مكافحة الحشيشةما مدى احتمال أن يكون . ٢.١٨
  ٢............................................................................................فيھا؟

  ٨...؟المكافحة المتبعة لوسائلمقاومة  الما إحتمالية إكتساب الحشيشة لصفة. ٢.١٩
  

  ومن الدراسة تبين ما يلي
 .Ambrosia artemisiifolia, A لم تسجل ضمن الفلورا المصرية نوعي – ١

Trifida نeحتي ا .  
 ھTذين النTوعين فTي اeونTة اeخيTرة فTي مTستوردات ر وجTود بTذور وثمTارا تكر– ٢

فTي حبTوب القمTTح و م كTTأع_ف حيوانيTة بدرجTة كبيTTرة ، الTذرة الTصفراء، والTسورج
  .بدرجة أقل وبالتالي فإن ھناك أحتما�ت لدخول ھذه اeنواع إلي مصر

 بدراسة أمكانية إنبات ھذه الحشيTشة تحTت الظTروف المTصرية وجTد أنھTا قابلTة – ٣
) صTوبة معمTل بحTوث الحTشائش بTالجيزة(والتTأقلم مTع الظTروف المTصرية ل�نبات 

Tرك النباتTم تTات وتTنبzري اتحيث تم عمل أختبارات اTشمراخ الزھTت الTي كونTحت 
  .واzثمار وھذا يعني أن ھذه اeنواع المذكورة يمكن أن تتوطن بمصر 

ر بھTا ھTذه  بدراسة مخاطر ھذه اeنواع في منطقTة المنTشأ والمنTاطق التTي تنتTش– ٤
روسيا، أوكرانيا، بولنTدا، وأسTتراليا وغيرھTا مTن الTدول التTي تنتTشر بھTا (الحشائش 

وجTTد أنھTا تTTسبب أخطTارا مؤكTدة علTTي اeنتTاج الزراعTTي مTع صTTعوبة ) ھTذه اeنTواع
  .مكافحتھا وأستجابتھا لمبيدات الحشائش المستخدمة في المحاصيل المصاحبة لھا

 اeنTواع إلTي قTوائم الحTشائش الحجريTة بعTد عمTل ضTافة ھTذهإ مما تقدم فأنTه تTم – ٥
  .دراسات المخاطر لھا

 وبعمل دراسات المخاطر لھذه اeنواع بإتباع مقياس منظمة اeغذية والزراعة – ٦
FAO نواع عليeوالحشيشة التي تحصل  درجة ١٧ درجات من ٩ حصلت ھذه ا 

 الخطيTTرة،  درجTTات بھTTذا المقيTTاس تعTTد مTTن الحTTشائش الحجريTTة٦علTTي أكثTTر مTTن 
 درجTات مTن ٦ حTصلت علTي أكثTر مTن (OEPP/EPPo, 1993)وبأتباع مقياس 

  . وبالتالي فھي تعد من الحشائش الحجرية الخطيرة تبعا لھذا المقياس أيضا٩



حتاج لسنوات وبالتالي فأن الحكم علي خطورة اxفة فTي توھذه الخطوات   
ابة علي إستمارة اzستبيان المدي القصير للمساعدة في سرعة إتخاذ القرار يتم اzج

 والجTTزء اeول مTTن إسTTتمارة اzسTTتبيان المعدلTTة سTTابقة FAO  الفTTاوالمعTTدة مTTن قبTTل
  .ذكر والخاصة بإحتمالية دخول الحشيشةال

الحشيTشة مTن الحTشائش الخطيTرة ھTذه ثم علي المدي الطويTل إذا ثبTت أن   
 علTي يTة الحشيTشةت الدراسTة لدراسTة مTدي قابلعلي اzنتاج الزراعي تتوالي عمليTا

التأقلم تحت الظTروف المTصرية وأذا ثبTت أنھTا ممكTن أن تتTأقلم وتنتTشر يTتم دراسTة 
مTTدي إسTTتجابتھا لمعTTام_ت مقاومTTة الحTTشائش الموصTTي بھTTا لمكافحTTة الحTTشائش فTTي 
المحاصيل التTي تنتTشر بھTا، أذا ثبTت أنھTا � تTستجيب لمعTام_ت مكافحTة الحTشائش 

  .ظر دخول مثل ھذه الحشائشيستمر العمل بالقرار الخاص بح
أما أذا أثبتت الدراسات أنھا � تتأقلم مع الظروف المصرية أو أنھTا سTھلة   

المكافحة و� تسبب ضرر علي اzنتاج الزراعي � يستمر العمTل بقTرار الحظTر مTا 
 .لم يكن لھا أثار سلبية علي صحة اzنسان والحيوان

 ھTTو متبTTع فTTي الTTدول ممTTا سTTبق ومTTن دراسTTات المخTTاطر وبنTTاءا علTTي مTTا  
اxخري التي وضعت القواعد الحجرية للحشائش يجب علينا إتباعھا لحمايTة الدولTة 

  -:واeراضي الزراعية من مخاطر ھذه الحشائش كما يلي
 يفضل إستيراد المنتجات النباتية من مناطق خالية مTن اeمبروزيTا أو الTتخلص – ١

لTTي أن يجTTري ذلTTك قبTTل دخولھTTا بالغربلTTة ع) صTTفر بTTذور أمبروزيTTا( منھTTا تمامTTا 
اeراضي الزراعية المصرية، و� تجري أط_قا بالTداخل مTع زيTادة مTسافات النقTل 

فرصTة أنتTشارھا ل�راضTي الزراعيTة بمTصر أثنTاء عمليTة تTدوير ذلك  يتيح حتي �
كمTTا يجTTب الTTتخلص مTTن نTTواتج الغربلTTة . المنتجTTات والتعبئTTة والنقTTل لمTTسافات بعيTTدة

  . م لمدة نصف ساعة علي اeقل ١٥٠ۨبالتسخين علي 
 متابعTTة ظھTTور الحشيTTشة فTTي المنTTاطق المحيطTTة بTTالمواني والTTتخلص مTTن أي – ٢

  .نباتات تابعة لھذه اeنواع بالمناطق المجاورة للمواني ومنع إنتشارھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    المصطلحات- ١الملحق 

ھTTي ھيئTTة تابعTTة لمنظمTTة اeغذيTTة والزراعTTة 
 ويقTTTع عليھTTTا. ومنظمTTTة الTTTصحة العالميTTTة

مTTسؤولية وضTTع المواصTTفات الغذائيTTة الدوليTTة 
 لحمايTTة صTTحة المTTستھلكين ولTTضمان اتبTTاع

  .الممارسات العادلة في تجارة اeغذية

Codex Alimentarius 
Commission  
 ائيھيئة الدستور الغذ

ھي ھيئات فرعية مTن ھيئTة الدسTتور الغTذائي 
 وتضم تسع لجTان مواضTيعية عامTة، وخمTس

عTTTشرة لجنTTTة سTTTلعية، وخمTTTس لجTTTان إقليميTTTة 
للتنTTTTTسيق، وفTTTTTرق مھمTTTTTات مTTTTTشتركة بTTTTTين 

مخصTTTصة لموضTTTوعات  الحكومTTTات تكTTTون
  .ًبعينھا ومحدودة زمنيا

Codex Committees  
 لجان الھيئة

 تTTTدابير ھTTTي عمليTTTة اعتTTTراف تTTTسمح باعتبTTTار
 الصحة والصحة النباتيTة المطبقTة فTي بلTد مTا

ُمعادلة للتدابير المطبقة في بلد ثTان يتTاجر فTي  ٍ
مختلفTة فTي  نفس المنتجات، رغم اتباع تTدابير

  .الرقابة

Equivalence  
 التعادل

أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو مادة غريبة 
 ُأو أي مTادة أخTرى � تTضاف عTن عمTد إلTى

ھTTا قTTد تTTضر بTTس_مة اeغذيTTة أو اeغذيTTة ولكن
  .بص_حيتھا ل_ستھ_ك

Food Contaminant 
 الملوثات الغذائية

عامل بيولTوجي أو كيميTائي أو فيزيTائي يوجTد 
علTTى  ًفTTي اeغذيTTة أو بجانبھTTا ويكTTون قTTادرا

  .إحداث ضرر

Hazard  
 مصدر الخطر

تقييم الخطر، : عملية تتألف من ث_ثة مكونات
zب_غ عن الخطرإدارة الخطر، وا.  

Risk Analysis  
 تحليل اeخطار

عملية قائمTة علTى العلTم تتTألف مTن الخطTوات 
التعTTTTTرف علTTTTTى مTTTTTصدر الخطTTTTTر، : التاليTTTTTة

مTTTTصدر الخطTTTTر، تقيTTTTيم مTTTTدى  توصTTTTيف

Risk Assessment  
 تقييم اeخطار



  .التعرض، توصيف اeخطار

ًھو تقييم نوعي أو كمي أو ا�ثنين معا، يشمل 
آثTTار  لقائمTTة، واحتمTال حTدوثنTواحي الTشك ا

صحية سلبية ومعرفة مدى شدتھا سواء كانت 
ُأخطTTارا معروفTTة أو محتملTTة، فTTي مجموعTTة ً 

ًسTTTكانية معينTTTTة اسTTTتنادا إلTTTTى التعTTTرف علTTTTى 
مTTTصدر الخطTTTر وتوصTTTيف مTTTصدر الخطTTTر 

  .التعرض له وتقييم مدى

Risk 
Characterization  

 توصيف الخطر

 تفاعلية عTن تبادل المعلومات واxراء بطريقة
المخTاطر  اeخطار بواسطة العاملين في تقيTيم

وإدارتھTTTTا، والمTTTTستھلكين وسTTTTائر اeطTTTTراف 
  .المعنية

Risk Communication 
 

 اzب_غ عن اeخطار

عملية وزن بدائل الTسياسات فTي ضTوء نتTائج 
 تقيTTTيم اeخطTTTار، وا�ختيTTTار بTTTين خيTTTارات

الرقابة المناسبة وتنفيذھا عنTد الTضرورة، بمTا 
  في ذلك التدابير التنظيمية

Risk Management  
 إدارة اeخطار

اتفTTTاق تTTTدابير الTTTصحة والTTTصحة النباتيTTTة فTTTي 
  منظمة التجارة العالمية

SPS Sanitary and 
Phytosanitary 

Agreement of the 
WTO 

  تحليل مخاطر الحشائش
Weed Risk Analysis 

(WRA)  

لتجارة ھي المنظمة الدولية التي تضع قواعد ا
اتفاقTات  وتقوم ھذه المنظمTة علTى. بين البلدان

سTTTبق التفTTTاوض عليھTTTا والتوقيTTTع عليھTTTا مTTTن 
العTTالم،  جانTTب معظTTم البلTTدان المتTTاجرة فTTي

والھTTTTدف ھTTTTو . وصTTTTدقت عليھTTTTا برلماناتھTTTTا
 مساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين

  .والمستوردين على أداء أعمالھم

WTO  منظمة التجارة
 العالمية



Amaranthaceae  
   .Slender amaranth                                                       عرف الديك

Amaranthus ascendens, lois .    

   - :الوصف 
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTصيفية ذات سTTاق قائمTTة أو مفترشTTة يوجTTد بھTTا   

بادلTة معنقTة ذات أخدود طولي علي امتداد الساق، � يوجد عليھا زغب، اeوراق مت
حافة كاملة بيضاوية الشكل، ذات طرف حاد، النورة في تجمعات إبطيه أو طرفية، 
اeزھTTار وحيTTدة الجTTنس أو ثنائيTTة، الثمTTار ببندقTTة، محاطTTة بTTث_ث سTTب_ت، البTTذور 

   . سوداء اللون 
 

فلقية رقيقTة تأخTذ شTكل الكTأس، الورقTة الحقيقيTة بيTضاوية يوجTد اeوراق ال: البادرة
  .ا بعض تسنينبھ

  . مللم، كروية ذات سطح ناعم لونھا أسود١×١يبلغ حجم البذرة  : البذور
 
Description :-  
              Annual summer herb, stem erect or ascending, with 
long grooved, glabrous, leaves alternated, petiole, margin 
entire, ovate, apex acute, inflorescence in terminal or axillary 
clusters, flowers monoecious or bisexual , fruit nutlet 
surrounded by 3 sepals , seeds black. 
 
Seedling:  Cotyledons slender-cub, first true leaf ovate to 
orbicular ovate. 
Seeds: 1×1 mm size, spherical, smooth texture, black. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Amaranthaceae 
الديك            عرف              Amaranthus chlorostchys, willd 

   - :الوصف
 مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTصيفية أو ثنائيTTTة الحTTTول ، ذات سTTTاق قائمTTTة   

مTTستديرة خاليTTة مTTن الزغTTب متفرعTTة، اeوراق متبادلTTة مTTستدقة الطTTرف بيTTضاوية 
إبطيTه، اeزھTار ذات الشكل ذات حافة كاملة، معنقة، التزھير في نورات طرفيTة و 

لTTون أصTTفر إلTTي اeحمTTر واeزھTTار المTTذكرة والمؤنثTTة تكTTون مختلطTTة فTTي العنقTTود 
  .الزھري ، الثمار كبسولة ، البذور سوداء منضغطة �معة 

 
فلقية رقيقTة تأخTذ شTكل الكTأس، الورقTة الحقيقيTة بيTضاوية يوجTد اeوراق ال: البادرة

  .بھا بعض تسنين
  مللي ، كروية ذات سطح ناعم لونھا أسTود ٠.٨ X ٠.٨ة  يبلغ حجم البذر : البذور

  .�مع
 

Description :-  
        Annual summery or biennial herb, stem erect, round 
glabrous, branched, leaves alternated, lanceolate, ovate, 
margin entire, petiole, inflorescence in axillary and terminal 
clusters, flowers yellow to red, male and female flowers mixed 
in the clusters, fruit a capsule, seeds black shining. 
 
Seedling: Cotyledons slender-cub, first true leaf ovate to 
orbicular ovate. 
Seeds:  0.8 X0.8 mm size, spherical, smooth texture, light 
black. 



 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Amaranthaceae 
 عرف الديك

Amaranthus hybridus, L.  

  -:الوصف 
مTTن الحTTشائش الحوليTTTة الTTصيفية، ذات سTTTاق قائمTTة مTTTستديرة خاليTTة مTTTن   

الزغTTب، اeوراق بيTTضاوية إلTTي مTTستطيلة الTTشكل، معنقTTة، ذات حافTTة كاملTTة، يوجTTد 
علي السطح السفلي منھا عروق بيضاء اللون واضحة، التزھيTر فTي نTورات إبطيTه 

 . صغيرة سوداء �معة قصيرة، البذور
 

فلقية رقيقTة تأخTذ شTكل الكTأس، الورقTة الحقيقيTة بيTضاوية يوجTد اeوراق ال: البادرة
  .بھا بعض تسنين

  . مللي ، كروية ذات سطح ناعم لونھا أسود١×١يبلغ حجم البذرة :  البذور
 
Description :-  
          Annual summer herb, stem erect, round, glabrous, 
Leaves ovate - oblong, petiole, margin entire, with very clear 
white nerved in lower surface, inflorescence in axillary short 
spikes, seeds black shining. 
 
Seedling: Cotyledons slender-cub, first true leaf ovate to 
orbicular ovate. 
Seeds: 1×1 mm size, spherical, smooth texture, black. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Asclepiadaceae 
Cynanchum acutum, L 
Asclepiadaceae 

   -: لوصف ا
أخTTTذ الTTTساق الTTTشكل تمTTTن الحTTTشائش المعمTTTرة ذات طبيعTTTة نمTTTو مفتTTTرش،   

اeسTTطواني، عTTاري، ذو لTTون أخTTضر يحتTTوي علTTي عTTصير لبنTTي، اeوراق قلبيTTة 
الشكل متقابلة، ذات حافة كاملة، معنقة، اeزھار توجTد فTي نTورات مTشطية ، توجTد 

Tوراق،الزھرة ذات عنق طويل، تتميز بلون أبeرة في إباط اTزي، الثمTي قرمTيض إل
 . صغيرة مستطيلة، ناعمة 

 
  .، اeوراق الحقيقية اeولي معنقة متقابلة الشكلاeوراق الفلقية قلبية: البادرة
  . زوايا محببة الملمس٣ مللي، لھا ٣X٣حجمھا  :البذور

  
Description: -   
 Perennial twining plant, stem cylindrical shape, green 
include milky juice, glabrous, leaves cordite shape – opposite, 
margin entire, peduncled, flowers in long – peduncled 
auxiliary corymbs  clusters, white or rose colored, fruit 
narrow, linear, smooth .  
 
Seedling: Cotyledon leaves cordite, first true leaves cordite 
petiolate, opposite.  
Seeds: 3x3 mm size, shape have 3 angles, foveate in texture, 
brown. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Asclepiadaceae 
 

  Calotropis procera , ( Ait.) Ait. Fبيض العشار                             

   - :الوصف 

شTTجيرات معمTTرة أو أشTTجار صTTغيرة، اeوراق بيTTضاوية الTTشكل عريTTضة   
غTTضة ذات حافTTة كاملTTة، التزھيTTر فTTي نTTورات طرفيTTة أو إبطيTTة، اeزھTTار لونھTTا 

 مTTستدير حيTTث يبلTTغ شTTبهشTTكل مTTن اeخTTضر إلTTي القرمTTزي، تأخTTذ الثمTTار يتTTراوح 
 سم تأخذ اللون اeخضر، البذور بيضاوية الشكل يوجد بنھايتھا ١٥عرضھا حوالي 

  .شعيرات بيضاء حريرية �معة 
 

 تTشبه اeوراق  اeولTياeوراق الفلقية عريضة بيضاوية، اeوراق الحقيقية: البادرة
  .الفلقية
ا خصلة من الTشعيرات طولھTا  سم، البذرة لھ١٠ x ٥الثمرة جرابية طولھا : البذور

  . مللي، مبططة، بيضية٨
 
Description :- 

Perennial shrub or small tree, leaves ovate, broad, 
fleshy, clasping, margin entire, inflorescence in terminal and 
auxiliary clusters, flower green to pink, fruit almost rounded 
green about 15 cm across, seeds ovate shape with long silky 
hairs.  
 
Seedling: Cotyledons leave ovate, broad, first true leaves the 
same as cotyledons leaves. 
Seeds: Seeds plumose up to 8 mm long, flat, fruit 10 x 5 cm 
oval. 



 
 



Caryophyllaceae 
 

                                                                  Rubellaأبو النجف 
Silene rubella, L . 

Caryophyllaceae 
 الوصف :- 

من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمة خاليTة مTن الزغTب أحيانTا ،   
اeوراق الTTسفلي ملعقيTTة الTTشكل خاليTTة مTTن الزغTTب مفلطحTTة أو عريTTضة الحافTTة مTTع 

 أمTا اeوراق العليTا فھTي مTستطيلة جالTسة وتكTون أصTغر حجمTا وجود عنق قصير،
من اeوراق السفلي، التزھير في نورات كثيفة غير منتظمة متفرعة ثنائيTة الTشعبة، 
اeزھار معنقة، الكأس أبيض إلي قرمزي اللون مسننة، البTت_ت قرمزيTة أيTضا مTع 

ة أو مTستقيمة وجود حراشيف بTارزة، الكبTسولة مTستطيلة الTشكل ذات حافTة عريTض
 .إلي حد ما، البذور صغيرة الحجم لونھا بني مسود

 
الورقTTة الفلقيTTة تTTشبه الكTTأس، مندمجTTة كاملTTة ذات عنTTق قTTصير، الورقTTة : البeeادرة

  .الحقيقية ذات شكل رمحي عريض إلي بيضاوي مستدق
  . مم ذات لون بني، السطح به تجعدات١.٥ – ١.٠طولھا  : البذور

 
Description :- 

Annual winter herb, stem erect, branched, glabrous 
some times, lower leaves spatially, glabrous, obtuse apex, with 
very short petiole, upper ones oblong, sessile, smaller than the 
lower ones, inflorescence a condensed, unequally, branched, 
dichotomy, flowers pedicel led, calyx white or purplish, teeth, 
petals pink, with prominent scales, capsule oblong with wide, 
almost start mouth, seeds fine dark brown. 
 
Seedling:  Cotyledons club shaped compact, entire, short 
petioled, first leaf broad lanceolate to oval acuminate. 
Seeds: 1.0 – 1.5 mm long, globular, brown color. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



  Corn spurry  أبو غwم                                                   
Spergularia marina, (L.) Griseb. 
Caryophyllaceae 

 -:الوصف 
سTاق قائمTة خاليTة مTن من الحشائش الحولية الشتوية أو ثنائية الحول ذات 

TTة مTTب متفرعTTضه، نالزغTTة، غTTطواني، رفيعTTسeشكل اTTوراق الeذ اTTدة، تأخTTالقاع 
متقابلة، متزاحمة عند مكان خروجھTا، تظھTر فTي شTكل سTواري، اeزھTار صTغيرة 
ذات لون أبيض أو قرمزي فاتح، البت_ت تكون عادة أصTغر مTن الTسب_ت، وتتميTز 

 .اeراضي الملحيةھذه الحشيشة بقدرتھا علي النمو في 
 

 اeوراق الفلقيTTة رقيقTة شTTكلھا أبTTري رفيTع قائمTTة، الورقTة الحقيقيTTة اeولTTي : البeادرة
  أبرية

لونھTا ، السطح خTشن ، بيضاوية الشكل،  مللي ٠.٢٥ x ٠.٢٥يبلغ حجمھا:  البذور
  .بني داكن

  
Description :- 

Annual winter or biannual herb, stem erect, glabrous, 
branched from the base, leaves take a cylindrical shape, 
fleshy, narrow – linear, opposite, densely, they appearing 
whorled, flowers small pinkish, petals shorter than the sepals, 
it grow in salt soil. 

 
Seedling: Cotyledons very slender, linearly needle – shaped, 
first true leaf linearly awl shaped. 
Seeds: 0.25 x 0.25 mm size, obovate shape, tuberculate in 
texture, brownish. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chickweed                                    زازeeحشيشة الق                           
   
Stellaria pallida ,(Dumortier). Pire . Caryophyllaceae 

 الوصف :-
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية، ذات سTTاق أسTTطوانية مفترشTTة ،متفرعTTة 

 معنقTة ذات لون أخضر شاحب يتحول بسرعة إلي اللون اeصفر، اeوراق متقابلة،
مستدقة الطرف، اeزھار ذات حامل زھري قTصير، البTت_ت صTغيرة جTدا أو غيTر 

 . أسديه، البذور ذات لون بني فاتح٣-١موجودة أساسا، يوجد بھا من 
 

اeوراق الفلقيTة رمحيTة لونھTا أخTضر فTاتح مدببTة والورقTة الحقيقTة اeولTي : البادرة
  . نھايتھا مدببة جدا

  .ونھا بني فاتح، ذات شكل كلوي أو دائري مللم، ل١طولھا : البذور
  

Description :- 
      Annual winter herb, stem erect, hairy, branched, pale 
green soon getting yellow, leaves opposite, petiole, lanceolate 
flowers with short pedicels, petals very small or absent, 
stamens 1-3. 
 
Seedling: Cotyledon leaves, light green lancelet tapering into 
the petiole first leaves have very pointed tips. 
Seeds:  Brown-red, 1 mm kidney or spherical shaped. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            Cow- herbفول العرب  

Vaccaria pyramidata, Medicus. 
Caryophyllaceae 
 الوصف :-

 حوليTTة شTTتوية ذات سTTاق قائمTTة خاليTTة مTTن الزغTTب ،تتفTTرع مTTن ةشيTT حش  
القمة، نظام التفريع ثنائي الشعبة، اeوراق متقابلTة جالTسة ذات قاعTدة قلبيTة الTشكل، 

عناق طويلة في آباط مستدقة الطرف، التزھير في نورات كثيفة ثنائية الشعبة ذات أ
اeوراق، اeزھار تقريبا أسطوانية الTشكل ،لونھTا أخTضر فTاتح مTع وجTود عTدد مTن 

عريقTTات أو الخطTTوط ذات لTTون أخTTضر غTTامق البTTت_ت قرمزيTTة الTTشكل، الثمTTار تال
 .ضيقة القمة، الكبسو�ت عريضة، البذور ذات لون بني غامق

 
 :البذور
 : البادرة

 
Description :- 

       Annual winter herb, stem erect, glabrous, branched above, 
dichasial, Leaves glabrous, opposite, sessile, with cordite base, 
lanceolate, inflorescence dense branched lax, dichasial, 
pedicels long in subtended leaves, flowers almost cylindrical 
shape, white - green with clear dark green wings, petals 
pinkish, fruit with narrow mouth, capsule broadly, seeds dark 
brown. 
 
Seedling: 
Seeds:





 

Chenopodiaceae 
 

                                                                     Sea beta السلق
Beta vulgaris, L .  
Chenopodiaceae 

  -:الوصف 
 حوليTTة شTTتوية ، ذات سTTاق قائمTTة عليھTTا زغTTب أحيانTTا، اeوراق ةشيTTحش

عنقTة  و متبادلة لونھا أخضر غTامق قلبيTة الTشكل إلTى بيTضاوي مTستدقة الطTرف وم
 أزھTTار تترتTTب فTTي نTTورات مورقTTة غيTTر منتظمTTة ٤ -٢العنقTTود الزھTTري بTTه مTTن 
  .والمبيض به ث_ث كرابل

 
  . اeوراق الفلقية مستطيلة أو بيضاوية، الورقة الحقيقية اeولي جالسة: البادرة
لونھTا ،  مTم خTشبية غيTر منتظمTة الTشكل٦ x ٥ إلTي ٣  ٢x يبلTغ حجمھTا  :  البeذور

  .بني مخضر
  

-:escription D  
Annual winter, stem erect, sometimes hairy, leaves 

dark green alternate cordate to ovate, lanceolate, flowering 
clusters 2-4 flowers arranged in leafy spikes, inflorescence 
with numerous spikes, ovary 3- carpelled. 

 

Seeds: Seeds 2x3 to 6x5 mm size, irregular woody shape, 
woody in texture, brownish greenish. 

Seedling: Cotyledons oblong-oval, first true leaf sessile, 
tapering into indistinct petiole. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
White goosefoot                           زربيح               
Chenopodium album, L. 
Chenopodiaceae     

                                                               -:الوصف

 حولية شتوية، ذات ساق قائمة توجTد عليھTا أوراق متبادلTة تتميTز ةشي حش   
 .الTشكلإلى بيضاوية بلون ابيض دقيقي في السطح السفلي ل�وراق، اeوراق مثلثة 

مستدقة الطرف مسننة تسنين غيTر منTتظم، نظTام التزھيTر إمTا فTي نTورات إبطيTه أو 
 .   طرفية و تأخذ اeزھار اللون اeبيض عند التزھير

 
، ذات جانTب محمTر ، مTستديرة عنTد القمTة ، اeوراق الفلقية طويلTة رفيعTة : البادرة

ذات عنTق طويTل لونھTا أخTضر مTزرق الورقة الحقيقيTة بيTضاوية إلTي مثلثTة الTشكل 
  .فاتح

مTTستديرة ذات لTTون أسTTود سTTطحھا ،  مTTم١,٦ – ١,٢يبلTTغ قطTTر البTTذرة مTTن : البeeذور
  .�معة، خشن لحد ما

                             
Description:-  
           Annual winter herb, stem erect, leaves alternate bluish 
with white – mealy appearance on lower surface usually 
deltoid- ovate with scattered obtuse teeth, inflorescence in 
auxiliary and terminal clusters, white- meal flowers. 
 
Seedling: Cotyledons long slender, rounded in front, reddish 
underside, first leaf oval to triangular, long petiolate, light blue 
green. 
Seeds: 1,2 - 1,6 mm in diameter, circular in outline, black, 
surface slightly roughened, glassy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 زربيح                              
Chenopodium ambrosiodes 
Chenopodiaceae     

                                       -:لوصف ا
 غير متفرعTةأو متفرعTة بTشكل حTر، ناعمTة، الساق قائمة ومفترشة من القاعدة

 .مغطاه بغدد، اeوراق متبادلة تطلق رائحة منفرة عند سحقھا

  
اeوراق الفلقية خTضراء مTصفرة، بيTضاوية معنقTة، أول ورقتTين حقيقيتTين : ةالبادر

  .متقابلتين، كاملة الحافة أو متموجة قلي_
  . مم، كروية شكل العديسة، توجد ندبة حافية، السطح �مع١ – ٠.٨البذرة : البذور

 
Description:- 

 Stem erect, stout particularly at the base, unbranched 
or freely branched, smooth, cover with glands, leaves 
alternate, elliptic or lancelet, entire to toothed, smiling a strong 
unpleasant odor when crashed.  
 
Seedling: Cotyledons blades, yellow green, ovate, petiolated, 
first true two leaves opposite, margin, entire or slightly 
undulate. 
Seeds: 0.8 – 1 mm, circular in outline lens shaped in cross 
section, surface glassy. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



Ramram, goosefoot                                            زربيح 
Chenopodium murale ,L. 
Chenopodiaceae   

                                       -:لوصف ا
 حولية شتوية ذات ساق قائمة أوراقھTا متبادلTة مثلثTة الTشكل كثيفTة ةشيحش

ط ذات تTTسنين واضTTح والتزھيTTر فيھTTا يكTTون علTTي ھيئTTة نTTورات داليTTة كثيفTTة فTTي آبTTا
 .اeوراق والطرفية منھا عنقودية، الثمرة لونھا أخضر، البذور سوداء

 
اeوراق الفلقيTTة طويلTTة إھليجيTTة معنقTTة، اeوراق الحقيقيTTة اeولTTي مموجTTة : البeeادرة
 .الحافة
كرويTة الTشكل ناعمTة الملمTس ،  مم سوداء �معTة ١صغيرة الحجم قطرھا  : البذور

  . اسود مخضر–لونھا بني 
  

Description:- 

Annual winter herb, stem erect, leaves alternate, triangular 
densely and sharply dentate, inflorescence densely, clustered 
panicles in leaf axils and terminal clustered, Green fruit, seeds 
black. 

Seedling: Cotyledons elongated, elliptical, leaf petiolate, first 
true leaves entire sinuate edge.  
 Seeds: 1x1 mm size, spherical shape smooth in texture, 
greenish black-brown. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 الخريزة
Salicorinia fruticosa   

Chenopodiaceae 
  :الوصف

الساق قائمة أو شTبه قائمTة يوجTد جTذور علTي القاعTدة تنمTو فTي ا�راضTي 
 الملحية

 
 : البادرة
 :البذور

  
Description:- 

 Erect and growing in dense clamps. Stem 
frequently rooting at base, salt marshes. 
 
Seedling: 
Seeds: 



 

 
 



 
Kochia indica, (Wight) A. J. Scott.                               كوخيا     
Chenopodiaceae 

  -:الوصف 
 م فTي الظTروف المناسTبة عليھTا ٢حشيشة حولية، يصل إرتفاعھTا حTوالي   

  .شعيرات، توجد اeوراق علي أفرع شبه عقيمة
 

ھليلجيTTة ، اeوراق الحقيقيTTة اeولTTي اeوراق الفلقيTTة سTTميكة شTTكل الكTTأس إ: البeeادرة
  .رمحية الشكل عليھا شعيرات

  . مم، لونھا أسود ذات شكل رمحي١.٠ مم، عرضھا ٤ – ٣يبلغ طولھا  : البذور
 

-:Description   
Annual herb, densely, it reach 2 m height under 

favorable conditions. 
 

Seedling: Cotyledon leaves thick, club shaped elliptical,  first 
true leaves lanceolate. 
Seeds: 3 – 4 mm long, 1.0 mm wide, black, lonceolate shape. 



 

 
 

 
 
 
 



Compositae 
Aster Squamatus 
Compositae 

   -  :الوصف
عTشب معمTTر أجTTرد اeوراق الجذعيTTة، مترممTة وسTTاقية النTTورة، اeزھTTار   

  .اeزرق ، يتكاثر بالبذرةالشعاعية بيضاء وتتحول إلي 
  

 : البادرة
 :البذور

  
Description: -  
 Perennial, glabrous herb with erect main branches, 
achene's 6 – 8 ribbed, finely pubescent. 
 
Seedling: 
Seeds: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رجل الحمامة
Ammania aegyptiaca 
Compositae 

   -  :الوصف
، اeوراق حTادة، اeزھTار صTغيرة لونھTا مرمTري، يTة صTيفية حولةشيحش  

   مم٢.٥ – ٢الكبسو�ت 
 

اeوراق الفلقية ذات شكل معين وذات قمة مستديرة، اeوراق الحقيقية تشبه :البادرة
  .اeوراق الفلقية

 مTTم، لونھTTا بنTTي إلTTي ٠.٥ – ٠.٢٥ البTTذور مثلثTTة إلTTي بيTTضاوية قطرھTTا مTTن :البeeذور
  .اeسود

  
Description: -  
 Annual summer herb, leaves obtuse or acute, tapering, 
flowers small or pink in axillaries cymes bell, capsule 2 – 2.5 
mm in diameter. 
 
Seedling: Cotyledon leaves rhomboid in shape, apex round, 
first leaves rhomboid and had clear veins. 
Seeds: Triangular to ovate shape, 0.25 – 0.5 mm diameter, 
brown to black color. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عين البقر
Calendula arvensis L                                                              
Compositae 

   -  :الوصف
عTTTشب حTTTولي كثيTTTر التفريTTTع، اeوراق متبادلTTTة وجالTTTسة، النTTTورة ھاميTTTة   

 .منفردة علي أفرع خارجية، صفراء صغيرة
 

. الحقيقية ملعقية كاملة الحافةالورقة الفلقية طويله ورفيعة، الورقة: البادرة  
 :البذور

 
Description: -  
 A small, much branched, annual herb, leaves alternate, 
sessile, heads solitary terminal on branches, small yellow.  
 
Seedling:  Cotyledons elongated, slender, leaves spatulate, 
entire. 

 Seeds: 



 

 
 
 
 

 
 
 



Calendula micrantha, Tineo et Guss. 
Compositae 

   -  :الوصف
من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمة خالية من الزغب، اeوراق   

متبادلة شريطية مستدقة الطرف ذات حافة مسننة، اeزھار رأس صTغيرة عرضTھا 
جTد بھTا  مم ذات لون أخTضر شTاحب، الثمTرة فقيTرة غيTر مجنحTة أو � يو١٥ – ١٠

 .زوائد 
 

. اeوراق الفلقية مستطيلة رفيعة، اeوراق السفلية ملعقية كاملة الحافة: البادرة  
 :البذور

  
Description: -  
 Annual winter herb, stem erect, glabrous, leaves 
alternate, linear, lanceolate, margin dentate, flowers head 
small, 10 – 15 mm. across, pale yellow, fruit achene not 
winged . 
 
Seedling: Cotyledons elongated, slender, lower leaves 
spatulate, entire. 

 
 

Seeds: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                   Black jackإبرة العجوز 
Bidens pilosa, L . 

Compositae 
 الوصف :-  
من الحشائش الحولية الشتوية ذات الساق القائمة، اeوراق مركبة ريشية  
متقابلTTة أمTTا الوريقTTات فھTTي بيTTضاوية الTTشكل إلTTي مثلثTTة ذات حافTTة مTTسننة مTTستدقة 
الطرف، التزھير في نورات ھاميTة اeزھTار الTشعاعية البيTضاء بھTا تتTساقط وتبقTي 

TTTية الTTTار القرصTTTزھeن اTTTا مTTTنة بھTTTار أشTTTون، الثمTTTق ٤ -٢صفراء اللTTTواك تعلTTTأش  
.بالم_بس أو الجلد أو أي شئ آخر كطريقة من طرق ا�نتقال للحفاظ علي النوع   
 

 ٢ – ١ الورقة الفلقية شريطية، الورقة الحقيقية اeولي معنقTة وتحمTل مTن : البادرة
 .زوج من الوريقات الريشية المعنقة

،  أشTواك وسTطحھا شTوكي ٤ شTكلھا أبTري مTع وجTود  مTم١٠ x ١الحجTم  :البeذور
  .لونھا بني داكن إلي أسود

 
Description:- 

Annual winter herb, stem erect, leaves pinnately 
compound, opposite, leaflets ovate to trigonilla, margin 
serrate, lance late, inflorescence in corymbs peduncle, white 
rays flowers falling down, disk flowers yellow, fruit achene's 
with 2 - 4 bristles, cling in cloth or skin or any thing as 
translocation method. 

 

Seeds:  Seeds 1x10 mm size, shape needle with 4 spines have 
long spines in texture, dark brown to black. 

Seedling: Cotyledon leaves lanceolate, first true leaf petiolate 
with 1 – 2 pairs of petiolate pinnate. 



 
 
 

 



 
                                                            Chicoryالسريس أو شيكوريا  

Cichorium pumilum,  Jacq. 
Compositae 

  -:الوصف 
من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمTة مTستديرة الTشكل يوجTد بھTا   

أمTTTا اeوراق   اeوراق العليTTTا جالTTTسة قTTTصيرة، -أخTTTدود طTTTولي، اeوراق متبادلTTTة 
الTTسفلي نTTصف معنقTTة مفصTTصة ريTTشيا، الحافTTة منتظمTTة التTTسنين، اeزھTTار رأس 

اeزھTTار الجانبيTTة جالTTسة توجTTد فTTي أزواج، الطرفيTTة منھTTا منفTTردة معنقTTة، ) ھاميTTة(
اeزھTار الTTشعاعية زرقTTاء اللTTون أمTTا اeزھTار القرصTTية غائبTTة، الثمTTار فقيTTرة يوجTTد 

 .عليھا حراشيف قصيرة
 

 .مضلعة الشكل لونھا أصفر إلي البني،  مم تاجية الشكل٣- ١ طولھا :البذور
  

-:Description   
Annual winter herb, stem erect, round shape, with long 

grooved, leaves alternate, upper leaves sessile, short, lower 
leaves half petioled, Pinnately, margin irregularly dentate, 
flowers in heads, side flowers sessile in pairs the terminal ones 
solitary petiolate, rays flowers blue, disk flowers absent, fruit 
achene with short scales. 
 
Seedling: Cotyledon leaves broad and club – shaped, first true 
leaf oblong – ovate distantly sinuate or toothed. 
Seeds: Seeds 1–3 mm size, cone like shape, reticuate in 
texture, yellow to brown. 

لورقة الفلقية عريضة وتشبه الكأس، الورقة الحقيقية اeولي مستطيلة  ا: البادرة
  .إلي بيضاوية مسننة أو مموجة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Fleabaneنشاش الدبان  
Conyza aegyptiaca, (L.) Dryand. In Ait . 

Compositae 

   - :الوصف 
 من الحشائش الحولية الصيفية، ذات ساق قائمة متفرعة مTن أعلTي يوجTد   

مTTستطيلة إلTTي ملعقيTTة الTTشكل ذات عليھTTا شTTعيرات ناعمTTة، اeوراق جالTTسة متبادلTTة، 
حافTTة مTTسننة تTTسنين عميTTق، التزھيTTر فTTي نTTورات رأسTTية تحمTTل علTTي حامTTل زھTTري 

 .طويل، اeزھار صفراء شاحبة، الثمرة فقيرة
 

 .اeوراق الفلقية بيضاوية معنقة، اeوراق الحقيقية مستقيمة رمحية: البادرة
 .لشعيرات، لونھا كريمي مم تنتھي بخصلة من ا١.٥ x ٠.٥ حجم البذرة :البذور

 
Description :-  

          Annual summer herb, stem erect, hairy, branched above, 
leaves sessile, alternated, oblong - spathulate, margin serrate 
deeply, inflorescence in head, with long peduncle, yellow or 
pale yellow, fruit achene. 
 
Seedling: Cotyledons leaves, ovate, first true leaves slender 
club shaped, petiolate, undivided linear lanceolate. 
Seeds: Seed size 0.5 x 1.5 mm, ended with hairs, yellowish.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  البرنوف
Conyza dioscoridis ,(L.) Desf . 

Compositae 
   -:الوصف 

مTTن الTTشجيرات المعمTTرة غزيTTرة التفريTTع، يوجTTد عليھTTا شTTعيرات بيTTضاء   
اللTTTTون، اeوراق متبادلTTTTة ،مTTTTستدقة الطTTTTرف ذات حافTTTTة مTTTTسننة، اeوراق جالTTTTسة 
مستطيلة الTشكل، التزھيTر فTي العديTد مTن النTورات الرأسTية، اeزھTار لونھTا أصTفر 

 .ية خنثي شاحب أو قرمزي، الزھرة المركزية أو الوسط
 

 اeوراق الفلقية بيضاوية مطاولة مسننة أو كاملة الحافة، الورقة الحقيقيTة :  البادرة
  .اeولي تشبه اeوراق الفلقية

ولونھا مTصفر ، إنبوبية الشكل ولھا خصلة من الشعر،  مم٠.٥ ١x حجمھا  :البذور
 .إلي البني

  
Description :-              

Perennial herb, richly branched, hairy, leaves alternated, 
lanceolat, margin serrate, sessile, ligules absent, oblong shape, 
inflorescence in numerous heads, flowers pale yellow or pink, 
center flower bisexual . 
 
Seedling: Cotyledon leaves ovate – oblong entire edge or 
serrate and the first leaf similar to cotyledons leaves. 
Seeds: Seeds 1x0.5mm size, tube disc and long hair shape, 
hairy in texture, yellowish to brown. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



Francoeuria crispa (Forssk) Cass. = Pulicaria crispa (Forssk) 
Benth. et Hook. f.  
Compositae 

   -: الوصف
من الحشائش المعمرة ذات الساق الخشبية، التي تنمو بكثرة في اeراضي   

الTTصحراوية والرمليTTة، تأخTTذ اeوراق أشTTكا� مختلفTTة حTTسب العمTTر، حيTTث تظھTTر 
اeوراق علTTي اeفTTرع الحديثTTة النمTTو شTTريطية بيTTضاء وصTTوفية المظھTTر، أمTTا علTTي 

 النTورات رأسTية صTفراء اللTون اeفرع البالغة فإنھا تكTون صTغيرة خTضراء اللTون،
 مTم تظھTTر قرصTية الTشكل بTTسبب أن اeزھTار الTشعاعية قTTصيرة ٥عرضTھا حTوالي 

 .جدا، الثمرة فقيرة عارية 
 

  : البادرة
 :البذور

  
Description: -  
 Weedy perennials desert plant grown sandy places, 
leaves – take deferent shape, on new shoots long and white – 
woolly, on adult branches, green . Heads yellow, 5 mm. 
across, appearing discoid because of its very short ray – 
florets, fruit achenes glabrous .   
 
Seedling:   
Seeds:  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                           Cudweedصابونة العفريت  
Gnapholium luteo - album  , L . 
Compositae 

  -:الوصف 
من الحشائش الحولية الصيفية عريضة اeوراق، ذات ساق قائمة أو شTبة   

قائمTTة، متفرعTTة مTTن أعلTTي، ذات ملمTTس صTTوفي لوجTTود شTTعيرات بيTTضاء ناعمTTة، 
عليTTا مTTستطيلة إلTTي شTTريطية ذات حافTTة اeوراق جالTTسة ملعقيTTة الTTشكل، اeوراق ال

كاملة، اeوراق أيضا صوفية الملمس، توجد اeزھار في نورات رأسية بيضاء إلي 
 .صفراء اللون 

 
اeوراق الفلقيTTة غيTTر معنقTTة، قمتھTTا شTTبه مقطوعTTة، اeوراق الحقيقيTTة تTTشبه  :البeeادرة

 .اeوراق  الفلقية ولكنھا أكبر في الحجم
  .نبوبية الشكل ولھا خصلة طويلة من الشعرأ،  مم٠.٥ x ١: البذور

 
Description :- 
           Annual summer herb, stem erect or sub erect, branching 
above, woolly, leaves sessile, spathulate, upper leaves oblong  
linear, margin entire, woolly, flower heads , white - yellow  . 
 
Seedling: cotyledon leaves unpetiolate, leaf tips, strongly 
truncated, first true leaf similar to cotyledons. 
Seeds:  Seeds 1x0.5mm size, tube disc and long hair shape, 
hairy in texture, brown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



False daisy                                                                                                                               سويدة،  سعد 
Eclipta prostrata, (L.)L . ( = Eclipta alba,(L.) Hassk.) 
Compositae 

   - :الوصف   
اعTدة،  حوليTة شTتوية ذات سTاق قائمTة أو مفترشTة متفرعTة عنTد القةشيحش  

اeوراق متقابلTTة ذات لTTون أخTTضر غTTامق يتحTTول إلTTي اللTTون اeسTTود تحTTت ظTTروف 
الجفTTاف ،كTTذلك تأخTTذ الورقTTة الTTشكل المTTستطيل ،ذات طTTرف مTTستدق الحافTTة ذات 
تTTسنين أو تعTTريج متباعTTد، التزھيTTر فTTي نTTورات إبطيTTه علTTي ھيئTTة رأس أسTTطوانية، 

 قTTصيرة و ضTTيقة أمTTا اeزھTTار قرصTTية الTTشكل، اeزھTTار الTTشعاعية بيTTضاء اللTTون
 ذات لTون بنTي شTنة أةاeزھار القرصية فھي بيضاء أيضا ذات أربعة أسTنان، الثمTر

 .   مم٣فاتح طولھا حوالي 
 

 اeوراق الفلقيTTة خTTضراء قاتمTTة اللTTون، اeوراق الحقيقيTTة كاملTTة الحافTTTة : البeeادرة
 .متموجة
 سود، السطح به  مم، مستطيلة الشكل، ذات لون بني إلي أ٢ x ١ حجمھا : البذور
  .تجاعيد

 
Description:- 

Annual winter herb, stem erect or decumbent, 
branched from the base, leaves opposite, very green turning 
black under drying conditions, oblong, lanceolate, distantly 
dentate, inflorescence in axillary, heads cylindrical turning to 
semicircle shape, ray flowers white, short and narrow, disk 
flowers white also, tubular, 4 toothed, fruit achene, light 
brown about 3 mm long . 

 
Seedling: Cotyledons blades green, smooth leaves opposite, 
sinuate entire margin.  
Seeds: 1 x 2 mm size, surface, oblong tuberculated, brown to 
black. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Reichardia tingitana, (L.)Roth . 
Compositae 

   -:الوصف 

 حوليTTة شTTتوية ذات سTTاق قائمTTة متفرعTTة � يوجTTد عليھTTا زغTTب، ةشيTT حش  
اeوراق جالسة، اeوراق السفلي مفصصة تفصيصا ريTشيا حتTى العTرق الوسTطي، 
أمTTا اeوراق العليTTا فھTTي مفصTTصة، ذات طTTرف مTTستدق، تTTرتبط بالTTساق بمTTا يTTشبة 

امTل طويTل، الTرأس آذنتTان صTغيرتان، التزھيTر فTي نTورات راسTيمية فرديTة ذات ح
عريضة ذات لون أصفر شاحب إلTي برتقTالي، الجTزء اeوسTط منھTا ذو لTون أحمTر 

 ).فقيرة(اشنة غامق، أما الثمرة 
 

 :البادرة
 :البذور

  
Description :- 
   Annual winter herb, stem erect, branched, glabrous, 
leaves sessile, lower leaves pinnatisect, upper leaves 
pinnatifid, lanceolate, clasping the stem with small wings, 
inflorescence in heads solitary, with long peduncles, large, 
pale yellow to orange, the middle take blackish - red color, 
fruit achene. 
 
Seedling:  
Seeds: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 .Senecio aegyptius, L                                       بيسوم     
 Compositae 

  -:الوصف 
من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمة متفرعة خالية من الزغTب، 

 فTصوص مTسننة، ذات ريTشيا معنقTة، ااeوراق متبادلة الوضTع، مفصTصة تفصيTص
عTد التفTتح، اeزھTار صTفراء التزھير في نورات طرفية، تأخTذ الTشكل المخروطTي ب

 .إلي برتقالية اللون، اeزھار الشعاعية قصيرة 
 

 :البادرة
 :البذور

  
Description :- 

Annual winter herb, stem erect, branching from the 
base, glabrous, leaves alternated, pinnatisect, petiole ,lobes 
serrate, inflorescence in terminal corymbose, take conical 
shape after anthesis, flowers yellow to orange, rays flowers 
short. 

 
Seedling:  
Seeds: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                          Groundselالقريص  
Senecio glaucus, L. = S. desfontainei, Druc. 

Compositae 
   - :الوصف 

من الحشائش الحولية الشتوية عريضة اeوراق، ذات سTاق قائمTة غزيTرة 
 ريTشيا غTائر، ذات االتفريع من القاعدة، اeوراق  لحمية سTميكة مفصTصة تفصيTص

حواف ملتفة ناحية الخلTف، أمTا اeزھTار فتتجمTع فTي نTورات رأسTية صTفراء اللTون 
 عليھTا شTعر أو زغTب ة اشTنةات خيطيه الشكل، الثمرشعاعية الشكل واضحة، القناب

  .أطول من الثمرة نفسھا
 

 مTTم إنبوبيTTة وذات خTTصلة شTTعر، لونھTTا أصTTفر إلTTي ١ – ٠.٥ البTTذرة طولھTTا :البeeذور
 .بني
  

Description :- 
Annual winter herb, stem erect, branched from the 

base, leaves fleshy, pinnatisect, margin revolute, flowers in 
heads, yellow take rays shape, clear, disk like, bracts linear 
narrow, fruit achene hairy, hairs longer than the fruit.  

Seeds: Seed 1x0.5mm size, tube disc and long hair shape, 
hairy in texture, yellowish to brown. 

الورقة الفلقية صغيرة شريطية مستديرة، الورقة الحقيقية اeولي ذات لون : البادرة
  .أخضر غامق ملعقية مفصصة ريشية

Seedling: Cotyledons small, linear, lanceolate with rounded 
tip, first leaf glassy dark green, spatulate petiolate and dentate. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



                                                          Marys thistleشوك الجمل 
Silybum marianum , (L.) Gaertn. 

Compositae 

  -:الوصف 
من الحشائش الحولية  الشتوية عريTضة اeوراق، ذات سTاق قائمTة خاليTة   

TTTشكل الTTTذ الTTTضة تأخTTTة، عريTTTسفلي معنقTTTوراق الeة، اTTTب متفرعTTTن الزغTTTوردي م
لتزاحمھا عنTد مكTان الخTروج علTي الTساق مفصTصة تفصيTصا ريTشيا، أمTا اeوراق 
العليا فھTي جالTسة واeوراق عمومTا ذات حافTة شTوكية مبرقTشة ذات عTرق وسTطي 

عريTTTضة ذات قنابTTTات عريTTTضة شTTTوكية ) ھامTTTة(أبTTTيض اللTTTون، اeزھTTTار رأسTTTية 
بنفTسجية ، الثمTرة  سم تحيط بTالرأس، اeزھTار ١٠الخارجية منھا تصل إلي حوالي 

 . تحيط بھا زوائد صفراء اللون اشنة
 

 ملعقية والورقة اeولي مستطيلة مع حافة – الورقة الفلقية مستديرة : البادرة
 .مموجة وينتھي بأسنان شوكية

  مم لونھا بني فاتح٧ X ٢ حجمھا :البذور
 

 -:Description   
Annual winter  herb, stem erect, glabrous, lower leaves 

petiole, large, take a rosette shape, pinne, upper leaves sessile, 
clasping, leaves general with spiny margin, mottled, white 
veins, flowers head large, bracts broad, spiny, the outer one up 
to 10 cm around the heads, flowers violate, fruit achene with 
yellowish pappus. 

 

Seeds: 2 X 7 mm, lightly brown., tube disc and long hair shape, 
hairy in texture, darck brown. 

Seedling: Cotyledons articulate – spatula first leaf oblong 
sinuate with spiny teeth. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sowthistle     الجعضيض                                                    
Sonchus oleraceus, L.  
Compositae 

                                                   - :الوصف
 حولية شتوية أو ثنائية الحول، ذات ساق قائمة، مجوفة، متفرعة، ةشيحش

ي متبادلة ،معنقة خالية من الزغب غالبا ما تكون خالية من الزغب، اeوراق السفل
أحيانا، يوجد بھا أذينات صغيرة، أما اeوراق العليا تكون أكبر في الحجم ،مشقوقة 
حتى العرق الوسطي مع وجود أذينات عند قاعدتھا، اeزھار صفراء اللون، 
البت_ت شريطية الشكل الثمرة مضلعة ذات ث_ث أوجه ذات لون بني إلي بني 

 .ا يوجد علي البذرة خصلة من الزغب اeبيضمحمر ودائما م
 

والورقة الحقيقية اeولي مستديرة ،  الورقة الفلقية مستديرة أو ملعقية معنقة: البادرة
  .مع تسنين دقيق

 . مم أنبوبية مفلطحة ولھا خصلة من الشعر٠.٧ x  ٢.٥ حجمھا :البذور
  

Descripton :- 
           Annual winter or biannual herb, stem erect, hollow, 
branched, usually glabrous, leaves glabrous sometimes, lower 
leaves undivided with small winged petiole, the upper ones 
larger, pinnatisect,, with auriculate in the base, flowers yellow, 
petals pestode shape, fruit ribbed with three faces, brown or 
brown reddish, with few white hairs usually with the seeds. 
 
Seedling: Cotyledons sinuate, entire petiolate, first true leaf 
circular with fine teeth. 
Seeds:  Seeds 2.5 x 0.7 mm size, tube disc and long hair 
shape, hairy in texture, yellowish to brown.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Prickly- cupped goats beard 
Urospermum pircroides, (L.) Scop. Ex. F.W.Schmidt.           
                                                                                                    

 Compositae 
 الوصف :-

 الحTTشائش الحوليTTة ذات سTTاق قائمTTة مTTستديرة ذات أشTTواك، اeوراق مTTن
متبادلTTTة جالTTTسة تتTTTصل بالTTTساق بTTTشبة أذينTTTات، اeوراق الTTTسفلي معنقTTTة ،مفصTTTصة 
تفصيTصا ريTTشيا، أمTTا اeوراق العليTا فھTTي مفصTTصة حتTى العTTرق الوسTTطي مTTستدقة 

دة ذات الطرف طولية أو شريطية مستطيلة الشكل، التزھير في نورات رأسية منفر
 فTTي خTTط واحTTد، اeزھTTار ١٠ - ٨حامTTل طويTTل يوجTTد بھTTا حراشTTيف أو قنابTTات مTTن 

 القرصTية فھTي غائيTة، الثمTار اكTين منTضغطة رالشعاعية صفراء اللون، أما اeزھا
مغطTTاة بحراشTTيف ذات نھايTTة أو قمTTة بيTTضاوية الTTشكل ذات شTTعيرات بيTTضاء تأخTTذ ،

 . شكل ھ_مي 
 

 :البادرة
 :البذور

 
 Description :- 

        Annual herb, stem erect, rounded, with spinule, leaves 
alternate, sessile, clasping the stem with ear like lobes, lower 
leaves petiolated, pinnatifid, upper ones pinnatisect, lanceolate 
to linear, oblong shape, inflorescence in heads, individual, 
with long peduncles, involucral scales or bracts 8-10 in one 
row, ray flowers, yellow, many, disk flowers absent, fruit 
achene, compressed, covered by scales apex like hollow peak, 
ovate, pappus white. 
 
Seedling:  
Seeds: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cocklebur  شبيط                                                                           
 
Xanthium strumarium, L. (= X. brasilicum Vellozo) 
Compositae 
 الوصف: -  

 حولية صيفية ذات ساق قائمة متفرعة، عديمة اeشواك، اeوراق ةشحشي  
، متموجTTة طويTTل، ذات حافTTة عنTTقلھTTا عريTTضة ث_ثيTTة التفTTصيص أو مثلثيTTة الTTشكل 

ثمTTار الاeزھTTار الTTسفلي مؤنثTTة وتكTTون بينمTTا تكTTون اeزھTTار تكTTون العليTTا مTTذكرة ، 
  . شوكية 

 
اeوراق الحقيقيTTة  ، ورمحيTTة وتخTTرج مTTن الثمTTرة،  الورقTTة الفلقيTTة ناعمTTة: درةالبeeا

  .اeولي متبادلة وشكلھا مثلث إلي بيضاوي
  .م وعليھا أشواك خشبية ولونھا بني داكن س١ ٢xالثمرة حجمھا :  البذور

 
Description: -  
 Annual summer herb, stem erect, branched, spineless, 
leaves broadly triangular or 3 lobed, long petioled, margin 
serrate, upper flowers male and lower flowers female 
developing spiny fruit. 
 
Seedling:  Cotyledon leaves are smooth, waxy and lanceolate 
and may be protruding from the bur, true leaves are alternate 
and triangular to ovate shape. 
Seeds: Fruits-elliptical shape, 2 x 1 cm size, spiny woody - 
fruit in texture, brown. 



 



 

Convolvulaceae 
Field bindweed     العليق                                                            
Convolvulus arvensis, L. 
Convolvulaceae 

 الوصف :-  
 معمرة متسلقة ، خالية من الزغب ،ذات ريزوم متعمTق، اeوراق ةشيحش

 ٣-١ذات حافة كاملة خطية أو سھمية الشكل متبادلة معنقة، البرعم الزھري به من 
 مTTم غTTشائية ٤ -٣  سTTب_ت صTTغيرة � يتعTTدى طولھTTا ٥ر، يتكTTون الكTTأس مTTن أزھTTا

الحافة، التويج مكون من خمسة تقريبا بيضاء اللون ذات طTرف عTريض يوجTد بھTا 
  .    بذور٤ -٢تخطيط لونه أحمر خفيف، الثمرة كبسولة يوجد بھا من 

  
 الحقيقيTTة  الورقTTة الفلقيTTة ذات شTTكل قلبTTي يوجTTد تفTTصيص عنقTTي، الورقTTة: البeeادرة

  .اeولى ذات شكل سھمي
لونھTTا بنTTي إلTTي ، خTTشنة الملمTTس’ بيTTضاوية الTTشكل،  مTTم ١.٢ x ٣ حجمھTTا :البeeذور

  .أسود
   

Description:- 
Perennial, twining, glabrous herb, with deep rhizomes 

penetrating, leaves linear like arrow shape, alternate, petiolate 
entire peduncles 1-3 flowered, calyx 5 sepals small (3 - 4) 
mm. long, scarious.  Margined, corolla contain 5 petals almost 
white, with broad apex , red stripes outside , fruit capsule with 
2 - 4 seeds. 

 
Seedling: Cotyledon leaves heart shaped, apex deeply 
indented, first leaf hastate. 

Seeds: 3 x 1.2 mm in size, obovate shape, glebulate in 
texture, brownish black. 



 



                                   ست الحسن     
Ipomea eriocarpa 
Convolvulaceae 

 الوصف :-  
 

 متTTر، اeوراق ٢ – ١عTTشب حTTولي، ملتTTف أو متTTسلق، يTTصل طولTTه مTTن   
  . سم، لونھا قرمزي١قلبية الشكل، اeزھار طولھا حوالي 

  
لنTصل ناحيTة اeوراق الفلقية ذات قمة مفصTصة تفصيTصا غائراومTستدقة ا: البادرة

  .الساق، ذات عنق قصيرة، اeوراق الحقيقية اeولي كاملة الحافة مدببة
 مم، شكلھا كروي شكل ثمTار البرتقTال عليھTا ندبTة، ٦ – ٤.٥ البذور طولھا :البذور

  .لھا جانب محدب وك_ السطحين مفلطح ويغطي بشعيرات دقيقة
  

Description:- 
 

Herbaceous annual with twinning or prostrate, 1 – 2 m. 
long, pilose stems, leaves heart shape, flowers up to 1 cm 
long, pink or purple.  

 
Seedling: Cotyledon leaves apex deeply indented gradually 
narrow to stalk and had small petiole, first leaves entire.  

Seeds: Seeds glabrous 4.5 – 6 mm long, shaped orange 
wedge, one side convex and two surfaces flat, seed scar horse 
shoe shaped, surface density covered with minute hairs. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cleomaceae 
 

                                                    أبو قرن
Gynandropsis gynandra L. 

Cleomaceae 
 الوصف:-  

نبات عشبي قTائم بTه غTدد، اeوراق متبادلTة ذات عنTق طويTل مقTسمة إلTي   
 سم، وتنتشر في اeراضي الرملية، والطينيTة، ١٠خمس وريقات، يبلغ طول القرن 

  .والطميية
  

   .اeوراق الفلقية ملعقية، اeوراق الحقيقية اeولي ملعقية معنقة: ةالبادر
 مم، ذات لون أسود سطحھا ٢ – ١.٥شبه كروية أو بيضاوية، قطرھا : البذور
  .مجعد

 

-:Description 
 An erect, grandular – pubescent herb up to 60 cm. 
leaves alternate, long petioled with 5 digitate leaflets, the pods 
about 10 cm long, habitat sandy, clay and loam soil.  
 
Seedling: Cotyledon leaves spatulate, first true leaves 
spatulate petioled. 
Seeds: 1.5 – 2 mm dimension, spherical shape, tuberculate 
surface, dark color. 



 
 
 
 
  



Cruciferae 
 Shepherds                                                          ي      كيس الراع

purse 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus. 

Cruciferae                                                               
  .-:الوصف 

 –لقاعTTدة مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية، ذات سTTاق قائمTTة متفرعTTة مTTن ا  
اeوراق السفلي تأخذ الشكل الTوردي لتزاحمھTا وھTي معنقTة تتميTز بتفTصيص غTائر  
أما اeوراق العليا فھي جالسة فردية متبادلة، اeزھار طرفية معنقة ، الكTأس مكTون 

 بت_ت بيضاء اللTون أطTول مTن الTسب_ت، ٤ التويج مكون من –سب_ت دقيقة ٤من 
-٨مبTيض مكTون مTن كTربلتين بكTل واحTدة مTنھم مTن الثمرة قلبية الشكل منبسطة، ال

   . بذرة، البذرة لونھا بني فاتح ١٢
  

 مTTستطيلة قTTصيرة جTTدا الورقTTة الحقيقيTTة  اللTTوناeوراق الفلقيTTة خTTضراء :البeeادرة
  . الحافةاeولي بيضاوية إلي ملعقية كاملة

 نقر  مم مستطيلة لونھا بني فاتح يوجد بالسطح١.٢-٠.٩يبلغ طول البذرة : البذور
   . خفيفة

-: Description  
Annual winter herb, stem erect branching from the base, 

lower leaves form a rosette, with deepest lopate, petioled, 
upper leaves sessile undivided, alternate flowers terminal 
petioled, calyx 4 sepals minute, corolla 4 petals white longer 
than the sepals, fruit cordite, flat, ovary 2- carpelled each one 
of this with 8- 12 seeds, seeds light brown. 

 
Seedling: Cotyledon leaves oblong green short first leaf 
orbicular or spatulate with entire margin. 
Seeds: 0.9-1.2 mm long, obviate to elliptic, yellowish brown 
surface finely pilled. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coronopus niloticus (Del.)Spreng.                       رeeeاد البeeeرش 
 Cruciferae  

                                                   -:الوصف  
مTTTTن الحTTTTشائش الحوليTTTTة الTTTTشتوية عريTTTTضة اeوراق ،ذات سTTTTاق مفترشTTTTة 

 Coronopus(،اeوراق مTسننة إلTي مفصTصة تفTصيص أكثTر مTن النTوع الTسابق 
squamatus (Forssk.) Aschers. (  ،ضاTTوردي أيTTشكل الTTوراق الeذ اTTوتأخ

التزھير في نورات أبطية كثيفة من الناحية الطرفية يوجTد عليھTا زغTب دقيTق جTدا، 
 .الثمار تأخذ شكل شبة دائري ذو فلقتين يحملة حامل قصير

 
اeوراق ، اeوراق الفلقيTTة غيTTر مميTTزة بTTين النTTصل والعنTTق، كاملTTة الحافTTة: البeeادرة

.الحقيقية اeولي ريشية  
 مم، يوجد بھا بTذرتين بكTل كبTسولة، تبقTي البTذور مTع ٥ x ٤ البذرة حجمھا :البذور

 .الثمرة، لونھا بني مصفر
  

Description:- 
 Annual winter herb, stem procumbent, leaves 

dentate to pinnotifid more than (Coronopus squamatus 
(Forssk.) Aschers.) Leaves take a rosette shape, inflorescence 
in axillaries clusters dense in the terminal part of cluster, fruit 
like dicotyledons shape almost rounded with short pedicelled, 
the axial of cluster have a minutely hairy to glabrescent. 
 
Seedling: Cotyledon leaves lacking, a distinction between the 
blade and petiole, entire, first true leaves pinnate. 
 Seeds:  Seeds 4x5 mm size, two seeded capsule, seed remain 
within fruit shape, wrinkled in texture, yellowish brown. 



 



 
Watercress                                                                  حرى    
Coronopus squamatus, (Forssk.) Aschers. 
 Cruciferae  

 الوصف :-
من الحشائش الحولية الTشتوية أو ثنائيTة الحTول عريTضة اeوراق، الTساق 
مفترشة تتجمع حولھا اeوراق فTي شTكل وردي وتكTون مفصTصة تفTصيص ريTشي 

 تتجزأ إلي وريقات ذات ذات لون اخضر غامق، اeوراق السفلي ريشية التفصيص
تفصيص غائر، اeوراق العليا مفصصة حتى العرق الوسطي، التزھير في نTورات 
راسيمية كثيفة ، البت_ت صغيرة الحجم ذات لون أبTيض، الثمTار كلويTة الTشكل ذات 
حامل صTغير أو جالTسة تحتTوي علTي ثمTرتين  بندقTة مTستديرة الTشكل � تنفTتح عنTد 

 .النضج
 

ق الفلقيTTة رمحيTTة الTTشكل ذات طTTول حTTوالي عTTشرة أمثTTال العTTرض، اeورا: البeeادرة
  .اeوراق الحقيقية اeولي ذات تفصيص عميق أو ريشية

بيضاوية صغيرة ذات حافة متموجة، يوجد بذرتين قريبتين أيضا، اللون : البذور
   .أخضر إلي بني محمر مع ع_مة مرتفعة

  
Description:- 
 Annual winter or biennial herb, stem procumbent, 
Leaves in rosette shape, pinnatifid, dark green, lower leaves 
with deeply pinnatifid with narrow segments, upper leaves 
pinnatisect, inflorescence racemes short dense, petals very 
small white, fruit kidney shape with short pidcelled to sessile, 
enclose 2 nut lets as roundness shape nut open at mature time. 
 
Seedling: Cotyledon leaves lanceolate, the long of leaflets ten 
time as wide, the first true leaves deeply lobed to pinnatifid.  
 Seeds: Small ovate, wavy margin, usually two seeds are 
torrent together color greenish to reddish brown with raised 
marking.



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rorippa islandica 
Cruciferae A. Juss   

  -:الوصف 
حشيTTTشة مائيTTTة �معTTTة، اeوراق عميقTTTة التفTTTصيص، اeزھTTTار صTTTغيرة،   

 .البت_ت تساوي السب_ت، القرن سميك
 

ملعقية ذات عنق طويل، الورقة الحقيقية اeولي مفصTصة  اeوراق الفلقية : البادرة
  .تفصيص عميق خالية من الشعيرات

  . مم، لونھا بني غامق٠.٥ x ١ بيضاوية الشكل، حجمھا :البذور
 
 

Description: - 
Glabrous, aquatic herb with deeply pinnatifid leaves, 

flowers small, petals about equal to the sepals, pods thick, 5 
mm long. 

 

Seeds: Ovate, 1 x 0.5 mm size, dark brown. 

Seedling:  Cotyledons spatula, petiolate, first true leaf deep 
pinnate, glabrous.  



 



White mustard 
Sinapis alba, L. 
Cruciferae 
 الوصف :- 

اق متبادلة مفصTصة من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمة، اeور  
 سب_ت، ٤ريشيا، مع وجود تسنين غير منتظم، التزھير في نورات طرفية، الكأس 

 بTذور عريTضة مTسطحة  ٨ -٤ بTت_ت صTفراء اللTون، الثمTرة قTرن بTه مTن ٤التويج 
  .الطرف أو النھاية  يوجد عليھا زغب 

Description :- 
Annual winter herb, stem erect, leaves pinnatifid, with 

unequally toothed, alternated, inflorescence in terminal 
clusters, calyx 4 sepals, corolla 4 petals yellow, fruit pods 
shape, pod 4 - 8 seeds with broad flat beak. 



 
 
 
 
 



                             Wild mustard, Charlock                     خردل بري- كبر
Sinapis arvensis,L. 

Cruciferae A. Juss   
  -:الوصف 

مTن الحTTشائش الحوليTTة الTشتوية ذات سTTاق قائمTTة و متفرعTة  عليھTTا زغTTب 
 ٤٠  اeوراق الTسفلي معنقTة قTد يTصل طولھTا إلTي  –عند القاعTدة، اeوراق متبادلTة 

 سTTم يوجTTد عليھTTا زغTTب، أمTTا اeوراق العليTTا فھTTي جالTTسة تقريبTTا و ھTTي مفصTTصة
تفصيص غائر قد يصل إلي العرق الوسطي، التزھير فTي نTورات راسTيمية طرفيTة 

 الكTأس يتكTون –بت_ت ذات لون أصTفر ) ٤( أو جانبية، اeزھار تتكون من التويج 
 بذرة، البذور لونھا من البنTي إلTي البنTي ١٢ -٦سب_ت، الثمرة قرن به من ) ٤( من

  .المسود 
  

  . مم كروية الشكل ذات ملمس ناعم سوداء٢.٥قطرھا : البذور
  

Description: - 
Annual winter herb, stem erect, branched, stiffly hairy 

at the base, leaves alternate, sessile, margin toothed, hairy at 
the base, stalked, with large terminal lobe, inflorescence 
racemes, terminal and lateral, Flowers bright yellow, calyx 4 
sepals, corolla 4 petals, pod with 6-12 seeds, seeds globose, 
brownish black. 

 
Seedling:  Seedling cotyledon leaf inverse cordite, pediculate 
strongly sinuate at the tip first leaf toothed .  
Seeds: 2.5 mm size, spherical shape, smooth texture, black 
color. 

، ل قلبTي مقلTTوب ومعنقTة وغيTTر مTستقيمة مTTن القمTTةالورقTTة الفلقيTة ذات شTTك :البeادرة
  .الورقة الحقيقية مسننة



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                       London rocketفجل الجمل  
Sisymbrium irio, L . 

Cruciferae  
 الوصف :-

من الحشائش الحولية الTشتوية ذات سTاق قائمTة غزيTرة التفريTع، غالبTا مTا   
تكTTTون خاليTTTة مTTTن الزغTTTب، اeوراق متبادلTTTة ،اeوراق الTTTسفلي معنقTTTة ومفصTTTصة 
تفصيTTصا ريTTشيا غTTائر حتTTى العTTرق الوسTTطي، اeوراق العليTTا مفصTTصة تفصيTTصا 

لثمTار علTي ريشيا، التزھير في نورات راسيمية، اeزھار صTغيرة صTفراء اللTون، ا
  سم، البTذور لونھTا بنTي ٦ -٣شكل قرن رفيع منحني eعلي طويل يصل طوله إلي 

 .مصفر
 

  . اeوراق الفلقية ملعقية الشكل مع عنق مميز ملحوظ: البادرة
 . مم، بيضاوية ذات لون أصفر فاتح٠.٩ x ٠.٥ حجم البذرة :البذور

 
Description :- 

Annual winter herb, stem erect, branched, glabrous, 
leaves alternate, lower leaves petiolate, pinnatisect, upper ones 
pinnatisect, inflorescence raceme, flowers small, yellow, fruit 
take pods shape, thin, curved, liner 3 – 6 cm long, seeds 
yellowish brown. 

 

Seeds: 0.9 x 0.5 mm size, long ovate, light yowlish.
Seedling:  Cotyledons spoon shape with marked petiole.  



 
 



 

Cuscutaceae 
  arabica Fres                                                                     حeeامول
 Cuscuta pedicellata Ledeb. = C.  
Cuscutaceae 

   -: الوصف
ية الشتوية المتطفلTة، التTي بTساق صTفراء اللTون متTسلقة من النباتات الحول  

 توجTTد فTTي ٨ – ٣، واeوراق غائبTTة، اeزھTTار مTن )العائTل(حTول النباتTTات اeخTTرى 
نورات رأسية أنبوبية، يوجد قلمين صغيرين متدرنتين أو منتفختين، الثمرة كبTسولة 

 .  مم ٣ – ٢قطرھا حوالي 
 

  :البادرة
.ية لونھا أصفر أو بني سطحھا خشن نوعا ما مم شبه كرو١قطرھا : البذور  

    
Description: -  
 Annual winter parasite herb, stem yellowish twining 
round other plants, leaves absent, flowers 3 – 8 in umbellate 
heads styles of 2 small tubercles, fruit capsule 2 – 3 mm in 
diameter . 
 
Seedling: 
Seeds:1 mm diameter ovate shape, yellowish to brown, 
surface rough 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cyperaceae 
 
Cyperus alopecuroides Rottb.  
Cyperaceae 

   -: الوصف
مTTن النباتTTات المعمTTرة ذات سTTاق قائمTTة لونھTTا أخTTضر �مTTع، خاليTTة مTTن   

ملTة لونھTا أخTضر، الTسب_ت عريTضة يبلTغ الزغب، اeوراق شTريطية ذات حافTة كا
، الثمTTرة ٢ مTTم القنTTابع قاربيTTة الTTشكل المقعTTر ، المياسTTم عTTادة ٣ – ٢عرضTTھا مTTن 
  .محدبة القمة 

  
  :البادرة
 مستطيلة الشكل لھا ث_ث زوايا ومغطاه بشبكة من الخطوط الرمادية، : البذور

  . مم بنية اللون١ x ٠.٥يبلغ حجمھا 
  

Description: -  
 Perennials plant, stem erect, slightly green, glabrous, 
leaves liner margin entire, green, broader spikelets, 2 – 3 mm. 
hardly keeled glumes with incurved margins, stamens and 
stigmas normally 2 – nut plano – convex . 
 
Seedling: 
Seeds: 0.5 x 1 mm size, oblong, brown color. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عجيرة
Cyperus difformis, L.  
Cyperaceae 

   -: الوصف
 سم، اeوراق ٥٠ – ٢٠ ذات ساق قائمة طولھا من صيفية حولية ةشيحش  

 ٥شريطية ذات حافة كاملة، اeوراق السفلي عريضة، اeشعة اeنبوبيTة أطTول مTن 
 ١٢ مTم طTول، بھTا حTوالي ٨ – ٤ الTسنيب_ت مTن  قنTابع طويلTة،٣ – ٢سTم محاطTة 

زھرة توجد في نورات كثيفة جدا ، عارية، وتنتشر ھذه الحشيTشة بكثTرة فTي حقTول 
  .اeرز 

  
  .اللسين غائب، النصل أخضر ناعم مصفر �مع، � يوجد عليه شعيرات: البادرة
ثلTTث،  مللTTم زورقيTة الTشكل سTTطحھا مTستدير إلTى م٠.٥-٠.٢ البTذرة طولھTا :البeذور

  .اللون رمادي أغبر أو مخضر
  

Description: -  
 Annual summer herbs, stem erect, about 20 – 50 cm 
long, leaves linear, margin entire, lower leaves broad, umbel 
rays up to 5 cm long, supported by 2 – 3 long bracts, spikelets 
4 – 8 mm long, about 12 flowered in very dense, almost 
glabrous, common especially in rice fields. 
 
Seedling:  Ligule absent, blade and sheath hairless, yellowish 
green and shiny. 
Seeds: 0.2-0.5 mm size, elliptical shape brownish – yellowish. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cyperus rotundus, L. 
Nut – grass                                 عدeeس                                          
 Cyperaceae  
 الوصف :-

مTTTن الحTTTشائش المعمTTTرة ، � توجTTTد أوراق إ� فTTTي الجTTTزء الTTTسفلي فقTTTط 
تحتTوي علTي بعTض المTواد التTي ، صTغيرةاeذينTات  ،،الريزوم بTه حراشTيف ضTيقة

. سم ٧٠ -١٥الطبية و استخراج العقاقير، الساق طولھا  تستعمل في اeغراض   
 

 أوراق مTTن فTTوق سTTطح التربTTة، نTTصل الورقTTة ٣ – ٢ تتكTTشف فTTي شTTكل : البeeادرة
  .مستقيم، اللسين غائب

  . مم، مستطيلة إلي بيضاوية، ذات لون بني داكن١ x ١.٥ حجمھا :البذور
 

Description: - 
Perennial herb, Stem leafy only in the base, Rhizomes 

with narrow scales and small tubers, which are collected as a 
drug, culm shorter which is 15 - 70 cm high. 

 

Seeds: 1.5 x 1 mm size, oblong–ovate shape, brown-dark 
color.

Seedling: Two or three leaves emerging from the ground, leaf 
blade linear, ligules absent. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



Euphorbiaceae 
 

Euphorbia arguta, Banks &sol.  
            لبين 

Euphorbiaceae  
 -:الوصف 

مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية ذات سTTاق قائمTTة متفرعTTة مTTن القاعTTدة،   
ي معنقTTة أمTTا اeوراق اeوراق متبادلTTة بيTTضاوية إلTTي قلبيTTة الTTشكل، اeوراق الTTسفل

العليا فھي جالسة ذات طرف مستدق، الحافة ذات تسنين غائر، التزھير في نورات 
 أشTTعة، الثمTار تأخTذ شTكل الكبTسولة، البTTذور ٥ -٣خيميTة طرفيTة أو جانبيTة بھTا مTن 

  . ناعمة أو مصقولة 
  

 مTم، لونھTا أسTود، شTكلھا بيTضي، سTطح البTذرة ١ – ٠.٥يبلTغ حجTم البTذرة : البذور
 .عليه نتوءات

Description:-  
 
Annual winter herb, stem erect, branched near the 

base, leaves alternate, obviate  - cordite, lower leaves petiole, 
upper ones sessile, lanceolate, margin deeply serrate, 
inflorescence umbels terminal, axillary rays 5, fruit take 
capsule shape, seeds smooth . 
 
Seeds: Seeds 0.5 – 1 mm, black, ovate seed coat, and surface 
have tuberculation. 
   
 



 
 
 



Euphorbia chamaesyce, L. 
Euphorbiaceae 

  -: الوصف
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTصيفية المفترشTTة، ذات تفريTTع خيطTTي، اeوراق   

لي شبه دائريةن غير متماثلة، ذات حافTة مTسننة، النTورة الكأسTية متقابلة، بيضاوية إ
  .إبطية منفردة، الثمرة كبسولة ناعمة خالية من الزغب 

 
 اeوراق الفلقيTTة ملعقيTTة الTTشكل، ذات لTTون أخTTضر وحافTTة كاملTTة، اeوراق : البeeادرة

  .الحقيقية اeولي ملعقية مسننة، كاملة الحافة
بيTضية الTشكل، أحTد أطرافھTا مTستدق، علTي سTطحھا  مTم ٠.٥ x  ١ حجمھا :البذور

 .نتوءات لونھا بني فاتح
 

Description:-  
 
 Annual summer herb with filiform branches, leaves 
opposite, ovate to suborbicular, asymmetrically, margin 
serrate, cyathia auxiliary, solitary, fruit capsule, smooth, 
glabrous . 
 
Seedling:  Cotyledon leaves green, first true leaves spatiality 
with hairy surface, entire, dentate margin.  
Seeds: Obovate, 1 x 0.5 mm size, one end pointed, the surface 
tuberculate, brown color. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



Sun spurge                                                          أم اللبن(سعدة(  
Euphorbia helioscopia, L.  
 Euphorbiaceae      

 الوصف :-
مTTن الحTTشائش الحوليTTة ذات سTTاق قائمTTة سTTميكة بھTTا سTTائل لبنTTي، تتفTTرع قريبTTا مTTن 

تزھيTر يكTون القاعدة، اeوراق السفلي ملعقية الشكل متبادلة الوضTع علTي الTساق، ال
 أشعة تحمل اeزھار الجالسة حيTث ٥ - ٤في نورات خيمية تحتوي تقريبا علي من 

يوجد نوعTان مTن اeزھTار مجموعTة مTن اeزھTار المTذكرة وزھTرة واحTدة مركزيTة 
 .مؤنثة ،وتتكون الثمرة من ث_ث كرابل توجد بكل واحدة بذرة واحدة

 
 الحقيقية اeولى بيضي مقلوب  الورقة الفلقية بيضاوية، شكل الورقة: البادرة

   .مستديرة في مقدمتھا، مسننة نسنينا خفيفا
 . مللم، بيضية الشكل ذات سطح خشن عليه درينات٢-١.٥ يبلغ طولھا : البذور

 
Description : 

 
Annual winter herb, stem erect, thick and usually 

branching from the base, lower leaves alternate and their 
shape obviate, inflorescence umbellate mostly of 5 rays every 
one of these rays including several male flowers and a single 
central female flower, Fruit including three carpel with one 
seed.  
 
Seedling:  Truncated-oval, often spotted in the middle, first 
leaf inverse-ovate, tapered at the base, rounded in front and 
finely serrate.  
Seeds:  Seeds 1.5-2 mm size, obovate shape, tuberculate in 
texture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لبين 
Euphorbia hypericifolia ,L.  

Euphorbiaceae 

  -:الوصف 
حTTشائش الحوليTTة الTTصيفية ذات سTTاق مفترشTTة، مTTستديرة خاليTTة مTTن  مTTن ال  

الزغب، اeوراق بيضاوية إلي إھليجية الشكل، متقابلة، ذات عنق قصير خالية مTن 
الزغب أو عليھا شTعيرات، ذات حافTة كاملTة إلTي مTسننة تTسنين دقيTق، التزھيTر فTي 

ة حمراء إلTي بنيTة نورات راسيمية في آباط اeوراق، الثمرة كبسولة، البذور صغير
  .اللون 

  
Description:-  
 

Annual summer herb, stem decumbent, round, glabrous, 
leaves ovate - elliptic, opposite, with short petiole, glabrous or 
hairy, apex rounded, margin entire or serrulate, inflorescence 
in axillary racemes, fruit capsule, seeds small reddish - brown. 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



Euphorbia hirta 

Euphorbiaceae 
 -:الوصف 

حشيTTشة حوليTTة، الTTساق لونھTTا أحمTTر فTTي الغالTTب، قائمTTة، اeوراق متقابلTTة   
  . سم يأخذ شكل المعين١.٥ سم وعرضه ٤ذات عنق قصير، طول النصل 

 
 .وراق الحقيقية متقابلة ذات حافة كاملةالورقة الفلقية بيضاوية، اe  :البادرة
 ٤ مملونھا بني �مع مTع وجTود ١ – ٠.٩ x ٠.٩ – ٠.٥حجمھا يتراوح من : البذور

 . زوايا٥ –
 
 

Description:-  
  

Annual, often stem red-tinged, branched, erect, hirsute 
herb. Leaves opposite, short petioles, blade up to 4 cm long, 
1.5 cm wide, bases very unequal making rhomboid.   

 
Seedling:  Cotyledon leaf ovate, true leaves opposite with 
entire edge.  
Seeds: 0.5 – 0.9 x 0.9 - 1 mm size glossy brown, with 4 – 5 
angled.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



Euphorbia geniculata, Ortega. 

  لبن الحمارة 
Euphorbiaceae 

  - :الوصف 

 مTن الحTشائش الحوليTة الTصيفية ذات سTاق قائمTة أو شTبة قائمTة، اeوراق   
معنقTTة مTTستدق الطTTرف، اeوراق الTTسفلي متبادلTTة أمTTا اeوراق العليTTا فھTTي متقابلTTة 
وك_ھمTTا بيTTضاوي الTTشكل ذو حافTTة كاملTTة أو مموجTTة، التزھيTTر فTTي نTTورات طرفيTTة 

  .لثمار كبسولة بھا شعيرات �معة كثيفة، ا
  

 اeوراق الفقليTTة بيTTضاوية الTTشكل كاملTTة الحافTTة، اeوراق الحقيقيTTة تTTشبه : البeeادرة
 .اeوراق الفلقية

  . مم، سوداء اللون، دائرية مع الشكل٠.٩ x ١ حجم البذرة :البذور
  

Description:-  
 

Annual summer herb, stem erect or sub erect, leaves 
petiole, lanceolate, lower leaves alternate, upper leaves 
opposite, obovate, margin entire or undulate, inflorescence in 
dense terminal corymbose, fruit capsule slightly hairy . 

 
Seedling:  Cotyledon obviate, entire, petiolate, pale green, 
first true leaf similar to cotyledons. 
Seeds:  Seeds 1 - 0.9 mm in diameter, spherical with one 
praetorian shape, particulate in texture, black. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



Euphorbia peplus, L. 
Euphorbiaceae 

  -: الوصف
eوراق مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية المفترشTTة، ذات تفريTTع خيطTTي، ا  

متقابلة، بيضاوية إلي شTبه دائريTة غيTر متماثلTة، ذات حافTة مTسننة، النTورة الكأسTية 
  .إبطية منفردة، الثمرة كبسولة ناعمة خالية من الزغب 

 
 اeوراق الفلقية إھليجيTة إلTي مTستطيلة إھليليمTة ذات عنTق طويTل، الورقTة : البادرة

 .الحقيقية اeولي بيضاوية كاملة ذات عنق قصير
  . مم، السطح خشن مجعد١ x ٠.٥ لونھا أخضر زيتوني أطوالھا :لبذورا
 

Description:-  
 
 Annual winter herb with filiform branches, leaves 
opposite, ovate to suborbicular, asymmetrically, margin 
serrate, cyathia axillary, solitary, fruit capsule, smooth, 
glabrous . 
 
Seedling:  Cotyledons elliptical to oblong- elliptical, long 
petiole rounded at the tip, first leaf ovate, entire, short – 
petiolate. 
Seeds:  Green dark, size 0.5 x 1 mm, tuberculatied surface. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 



Fumariaceae 
 

                                                          Small white fumitoryزيتة  
Fumaria densiflora, D C.  
Fumariaceae   

 -:الوصف  
من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمTة ضTعيفة خاليTة مTن الزغTب   

غزيTTTرة التفريTTTع مTTTن أسTTTفل، اeوراق متبادلTTTة معنقTTTة ومفصTTTصة تفTTTصيص غTTTائر، 
 سTTبلة ٢ نTTورات راسTTيمية طرفيTTة وابطيTTة كثيفTTة، الكTTأس يتكTTون مTTن التزھيTTر فTTي

غشائية دقيقة، التويج يتكون من أربعة بTت_ت يوجTد بقاعTدتھا بقعTة حمTراء داكنTة و 
   .البتلة الخلفية علي شكل مھماز، الثمرة بندقه ذات قمة حادة

 
الحقيقيTTة  الورقTTة الفلقيTTة رفيعTTة طويلTTة مTTستدقة الطTTرف ومعنقTTة، الورقTTة : البeeادرة

  .اeولي معنقة ريشية
 مTTم، لونھTTا أخTTضر فTTاتح، الTTسطح بTTه ٠.٨ x ٢.١ أنبوبيTTة الTTشكل، حجمھTTا :البeeذور
 .تجاعيد

Description:-  
 
Annual winter herb, stem delicate erect, glabrous, 

branched from the base, leaves alternated petiole, pinnatisect, 
inflorescence terminal and axillary short racemes densely, the 
calyx from 2 minute sepals, corolla 4 petals pink with dark red 
tips, fruit nutlets, apex acute. 

 
Seedling:  Slender, linear long acuminate, petiolate, first true 
leaf tender petiolate, pinnate.  
Seeds:  Tube shape, 3.1 x 0.8 mm size, white green color, 
rough surface. 



 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



Gramineae 
 
Steud.                                                                         الحجنة 
Aeluropus massauensis, (fres) Mattei = A. breviifolius, Ness  
Gramineae 

  - :الوصف
مTن الحTTشائش المعمTرة، ذات سTTاق قTTوي، خTشبي، اeوراق حTTادة، اللTTسين   

  .قد تمتد ھذه النباتات لمسافات طويلة، النورة رأس صغيرة لھا جانب واحد  غائب،
  

 نصل الورقة خطي وذات لسين غشائي خالية من الشعيرات علي سطحي : البادرة
  .الورقة

افة متTTساوية عليھTTا شTTعيرات غيTTر  مTTم، العTTص٢ الTTسنيبلة جالTTسة طولھTTا :الحبeeوب
  .مسفاة

  
Description:-   
  

Perennials grassy herb, with strong stem, woody, may 
reach a length of several meters, heads small one sided, leaves 
pungent, ligules totally absent .  
 
Seedling:  Leaf blade linear, ligule membranous, no hairs on 
leaf. 
Grain:  Spikelet pedicel 2 mm long, lemma equaling the 
glumes, hairiness awnless. 
 



 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Aeluropus massauensis 
Graminae 

 -:الوصف
حشيشة نجيلية معمرة ذات ساق جارية زاحفة، أوراق ا�شطاء تتجمع   

   صغيرة وعليھا شعيرات عديدةعلي العقد في صفين، السنيب_ت
  
  

 
Description:-   
  

Perennial grasses with creeping stem, spikelets small 
hairy several-flowered. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



  الغاب
Giant reed 
Arundo donax L 
Gramineae 

  -: الوصف
بلغ أرتفاعه من الحشائش الخشبية المعمرة نجيلي ذات ريزوم أرضي، ي  

 مم مجوفة، اeوراق كبيرة، يصل طول النصل حوالي ٦٠ متر، الس_مية قطرھا ٣
  . سم ، النصل قلبي ناحية القاعدة٦ سم وعرضه ٦٠
  

  . نصل الورقة مستقيم إلي رمحي، اللسين غشائش مشرشر: البادرة
  . مم ولھا خمس أشواك١٢ – ١٠ السنيبلة مغلفة بالعصافة طولھا :الحبوب

  
Description:-  
  

A stout, tall reed with perennial woody rhizome and 
reaching a height of over 3 meters. Culms up to about 60 cm 
in diameter, hallow, leaves large, lamina flat, up to about 60 
cm long, 6 cm wide, cordite at base. 
 
Seedling:  Leaf blade linear to lancelets, ligule membranous 
fringed. 
Grain:   Spikelet pedicelled, lemma 10 – 12 mm long, 0.5 
nerved. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spring wild oat                                                            الزمير 
Avena spp . 
Gramineae 

                                - :الوصف
حشيشه حولية شتوية ذات ساق قائمة، الورقة شريطية عريضة بھا لTسين 
غTTشائي شTTفاف طويTTل بTTدون أذينTTات، النTTورة داليTTة تتفTTرع فTTي جميTTع ا�تجاھTTات، 

 أزھار مسفاة، الجزء السفلي من النصل والTساق والغمTد يوجTد ٣-٢السنيبلة بھا من 
  .ى اeبيضعليه شعيرات زغبية لونھا يتراوح من البني إل

  
يوجTد خTط مTن الTشعيرات البيTضاء واللTسين مTسننا قلTي_ و� توجTد أذينTات : البادرة

  .وربما ماتف، اeوراق الحديثة عكس عقرب الساعة
 مم، ذات لون أصTفر إلTي بنTي، ذات ملمTس شTعري، الTسنيبلة ٤.٥ x ٠.٩: الحبوب

  . بذور٣ – ٢مسفاة، كل سنيبلة تحتوي من 
Description:-  
 

Annual winter herb, erect stem, leaf flat broad with large 
ligulae, Panicle branching in all direction, Spikelets  2-3 
flowered, all flowers awned, Lower part of lemmas with long 
stiff brownish or white hears . 
 

Grain:  Grain 0.9x4-5 mm size, linear with 2 long spines shape, hairy in 
texture, yellowish brown,  Spikelets  2-3 flowered, all flowers 
awned, Lower part of lemmas with long stiff brownish or 
white hears . 
 

A. fatua A. sterilis A. sativa وجه المقارنة 
 عدد الحبوب ٢- ١ ٢ ٣- ٢
 السفا )السفلي أطول(٢- ١ ٢ ٣- ٢

 التساقط � تتساقط تتساقط في أزواج تتساقط منفردة

 الزغب عارية  يوجد يوجد
 النضج بعد القمح قبل القمح  

Seedling: Line of white hairs ligules slightly serrated no 
auricle, young leaves may twist anticlock wise.  



 



Brachiaria repans, (L.)Gardner et Hubb. 

    حشيشه اeرانب 

Gramineae 
  -:الوصف 

من الحشائش الحولية الصيفية ذات ساق مفترشة، اeوراق شريطية ذات 
حافة كاملة، جالسة، يوجد عليھا زغب أبيض، التزھير في نورات راسيمية، 

  .السنيب_ت دقيقة خالية من الزغب
  

  .اeوراق الحديثة ملتفة مع غياب اللسين واeذنات: البادرة
  . مم شبه بيضاوية الشكل تقريبا، ناعمة السطح٢  ١x: بوبالح

Description:-  
 
Annual summar grass, stem prostrate, Leaves linear, 

margin entire, sessile, clasping, with small white hairs, 
inflorescence in racemes, spikelets minute, glabrous. 
 

Grain:  Grain 2 x1 mm size, acute ovate shape, smooth in 
texture. 

Seedling: Youngest leaf rolled ligules and auricles absent.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cenchrus bifllorus, Ro. = C. barbatus, Schum. 
  سندبار- دراب–خدني معاك 

Gramineae 
  -: الوصف

و مفترشTTة تنتTTشر فTTي مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTصيفية، ذات سTTاق قائمTTة أ  
اeراضTTي الTTصحراوية، اeوراق مTTسطحة شTTريطية مTTستدقة الطTTرف، خاليTTة مTTن 
الزغب، اللTسين زغبTي، التزھيTر فTي نTورات سTنبلية، الTسنيب_ت علTي ھيئTة عناقيTد 

  .تلتصق بالم_بس وذات أشواك
  

 النTTصل ذات ملمTTس نTTاعم إلTTي شTTعري اeوراق الحديثTTة ملتفTTة، مTTع وجTTود : البeeادرة
  . مم مع غياب اeذنات٧ – ١.٧ن الشعيرات طولھا من حلقة م

  . مم، إھليمية الشكل، ذات سطح ناعم الملمس١ x ١.٢ حجمھا :الحبوب
  

Description:-  
 
Annual summar herbs, stem erect or ascending, leaves 

flat – linear, lanceolate glabrous, ligule hairy, inflorescence in 
spikes, spikelets like clusters with bristles flatted involucres. 
  
Seedling:  Blade smooth to hairy, young leaf rolled, ligules 
with ring of 1.7 – 7 long hairs, auricle absent.  
Grain:  Grain 1.2 x 1 mm size, elliptical shape, smooth in 
texture, brown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Bermuda grassالنجيل البلدي 
   
Cynodon dactylon (L.)pers.  
Gramineae  

 -:الوصف 
من الحشائش المعمرة ذات ساق قائمTة تخTرج ھTذه الTسوق مTن ريزومTات   

اeوراق شTTTريطية مTTTستدقة الطTTTرف أرضTTTية طويلTTTة ملTTTساء ذات أوراق حرشTTTفية، 
تحمTTل غالبTTا قTTرب القاعTTدة ذات لTTسين زغبTTي يمثTTل بTTصف مTTن الTTشعيرات، النTTورة 
ضيقة بھTا العديTد مTن اeفTرع، الTسنيب_ت جالTسة منTضغطة فTي صTفين علTي جانTب 

  .واحد من المحور 
  

  . نصل الورقة خالي من الشعيرات ، يحل محل اللسين شعيرات: البادرة
 مم مبططTة، إھليليجيTة، يوجTد فTي طرفھTا شTعيرات، ٠.٥ x ٢حبة حجم ال: الحبوب

  .لون القش
  

Description:-  
 

Perennial herb, stem erect from of long underground 
rhizomes, leaves linear narrow, lanceolate, sheathes glabrous, 
blue green, with terminal inflorescence adigitate arranged 
spikes, spikelets in 2 alternate rows, with1 fertile flower, 
sessile, solitary, fruit caryopsis. 
 
Seedling: Leaf blade hairless short white hairs replaced in 
place of ligules. 
Grain:  2 x 0.5 mm size, distinctly flattened, elliptic or lance 
shaped, hairy on the keel, strews color. 



 
 

 
 
 
 
 

 



Naem El-Salib 
Dactyloctenium aegyptium, (L.) P. Beauv. = Cynosurus 
aegyptius L. 

 نعيم الصليب
Gramineae  

  -: الوصف
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTصيفية ذات سTTاق قائمTTة أو شTTبه قائمTTة، اeوراق   

شTفاف، اeغمTاد عاريTة خاليTة مTن شريطية ذات حافة زغبية كاملة، اللسين غشائي 
 أزھTTTار ٥ – ٣ سTTTنابل، الTTTسنيب_ت جالTTTسة بھTTTا مTTTن ٦ – ٣الزغTTTب، التزھيTTTر فTTTي 

  .منفردة، الثمرة بيضاوية الشكل 
  

  .نصل الورقة مستقيم يوجد شعر علي الحافة، اللسين غشائي: البادرة
  . مم، الشكل بيضاوي، السطح شبكي، اللون بني محمر١ x ١ الحبة : الحبوب

  
Description:-  
  

Annual summer herbs stem erect or sub erect, calm 
prostrate below, leaves blade linear, margin entire pubescent, 
ligule membranous, sheaths glabrous, inflorescence with 3 – 6 
digitately spikes, spikelets sessile, solitary,  fruit caryopsis, 
ovate shape . 
 
Seedling: Leaf blade linear, hairiness margin, legule 
membranous. 
Grain:  Grain 1 x 1 mm, round, ovate to wedge – shaped, 
reticulate with brown red color. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              Halfa grassالحلفا 
Desmostachya bipinnata, (L.)stapf. 
Gramineae 

 -:الوصف 

من الحشائش المعمرة ذات ساق قائمة طويلة خالية من الزغب ، اeوراق   
تتجمTTع فTTي شTTكل وردي نتيجTTة لتزاحمھTTا عنTTد القاعTTدة، النTTصل شTTريطي ذو طTTرف 

ير في نوره سTنبلة طرفيTة تTشبة مستدق ذات حافة كاملة الغمد ذو لون أصفر، التزھ
النورة الدالية، السنيب_ت متبادلة ذات لTون بنTي فTاتح توجTد بھTا العديTد مTن اeزھTار 

 Impreta)الجالسة أو شTبة الجالTسة والنTوره منTضغطة وقويTة عTن النTوع الTسابق 
sp.)  .  

  
  . النصل مستقيم اللسين حلقة شعرية، توجد شعيرات علي حافة الغمد: البادرة

  . مم، اللون أخضر مصفر١.٥ – ٠.٥ الحبة مستطيلة أبعادھا :حبوبال
  

-:Description  
 
Perennial herb, with underground rhizome, stem erect, 

long, glabrous, leaves is compact basal in a rosette shape, 
blades linear, lanceolate, margin entire, sheaths yellow, 
inflorescence in terminal spike like panicle, spiklets alternate, 
light brown with many flowers, sessile or subsessile more 
strong and compressed than (Impreta sp.) . 
 
Seedling:  Blade linear, ligules hairy ring, sheath hairy on 
margin. 
Grain:  Grains oblong, 0.5 x 1.5 mm, green yellow color.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 السيفون
Diplachne fusca (L) P. Beeau V.  
Gramineae 

  -: الوصف
 متTTر والتفريTTع قاعTTدي، ١.٥حشيTTشة معمTTرة الTTسيقان ذات لمعTTان طولھTTا   

  .السنبلة لونھا أخضرمحمر متباعدة عن بعضھا
  

  . أخضر رمادي مم ذات لون٢.١ x ٠.٥ :الحبوب
  

Description:-  
  

Perennial tufted herb, culms glabrous to 1.5 m high, 
branching and rooting at the base, spikelet grayish – green 
distant from each other. 
 
Grain: 0.5 x 2.1 mm, grayish green. 



 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 
Dichanthium annulatum, (Forssk.)stapf. 

  ابو قصيبة أو حميرة
Gramineae 

 -:الوصف 
مTTن الحTTشائش المعمTTرة التTTي تتميTTز بوجTTود ريTTزوم أرضTTي خTTشبي ،ذات   

سTTاق قائمTTة متفرعTTة أحيانTTا ،مTTع وجTTود خTTصلة مTTن الزغTTب عنTTد العقTTد فTTي الTTساق، 
اeوراق شTTريطية مTTستدقة الطTTرف ذات لTTون أخTTضر غTTامق وحافTTة كاملTTة اeغمTTاد 

محكمTTة الغلTTTق علTTTي الTTس_مية، التزھيTTTر فTTTي نTTTورات طرفيTTة سTTTنبلة تTTTشبة النTTTورة  
الراسTTيمية تحتTTوي علTTي سTTنيب_ت جالTTسة أو معنقTTة، الجالTTسة منھTTا مTTسفاة ذات لTTون 

   .قرمزي قاتم
  

لون الورقة غامق بني مخضر مع وجود شعيرات قليلة عند الحافة وقاعدة : البادرة
   .الورقة، و لھا لسين

  . مم، بيضاوية مطاولة، ذات لون بني مصفر٣ x ٠.٩لحبة حجمھا ا: الحبوب
  

Description:-  
 
Perennial herb, with underground rhizome, woody, stem 

erect, branched some times, barbed at the nodes, leaves linear, 
lanceolate, dark green, margin entire sheaths tight, 
inflorescence in terminal spike - like racemes, including 
sessile and pedicel led spikelets, sessile ones wended, purplish 
color. 

 
Seedling: Foliage leaf dark green with few marginal, hairs at 
the base, ligules with ring of 1mm long.  
Grain: Grain 0.9 – 3 mm siz, oblong-obovate, brown-yellow 
color. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 دفيرة
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. = Panicum sanguinale L. 
Gramineae 

  - :الوصف
من الحشائش الحولية الTصيفية ذات سTاق قائمTة تتفTرع عنTد العقTد وأحيانTا    

 مTستدقة الطTرف، زغبيTة، التزھيTر فTي من الجذور عنTد القاعTدة، اeوراق شTريطية
 سTTنب_ت تTTشبه اeفTTرع، ٨ – ٣نTTورات طرفيTTة أصTTبعية الTTشكل شTTبه داليTTة بھTTا مTTن 

الTTسنيب_ت تلتTTف أو تترتTTب فTTي أزواج إحTTداھما جالTTسة واeخTTرى معنقTTة بھTTا زغTTب 
  .شعري 

  
اللTTسين غTTشائي مTTع حافTTة مTTسننة، واeذنTTات غائبTTة، يوجTTد علTTي اeغلفTTة : البeeادرة

   .عيرات مبعثرةوالنصل ش
  . مم، بيضاوية مطاولة، ذات لون بني مصفر١.٢ – ٠.٥الحبة طولھا : الحبوب

  
Description:-  
 
 Annual summer herb, stem erect, branching from the 
nodes and often rooting at base, hairy, inflorescence a terminal 
finger (digitated) – like panicle arranged in pairs, one sessile 
and one stalked with short hairs. 
 
Seedling: Ligules membranous with notched margins, auricle 
absent, sheath with long scattered hairs. 
Grain: Grain 0.5 – 1 mm, oblong-obovate, brown-yellow 
color.  
 

 
 



 
 
  

 
 
  



Dinebra retroflexa, (Vahl.) panz.  
 نجيل النمر 

Gramineae 
 -:الوصف 

من الحشائش الحولية الصيفية ضيقة اeوراق، ذات ساق قائمة أو مفترشTة 
متفرعTTة مTTن القاعTTدة، اeوراق ذات لTTون أخTTضر غTTامق، النTTصل شTTريطي، الTTسطح 
العلTTوي بTTه شTTعيرات بيTTضاء خفيفTTة، الحافTTة كاملTTة،  التزھيTTر فTTي سTTنب_ت متبادلTTة 

  .قة، حافة السنيب_ت غير مسفاة جالسة ضي
  

نصل الورقة مستقيم، اللسين غشائي منشق، � توجد أذينات، يوجد : البادرة
   .شعيرات علي السطح الخارجي لغ_ف الورقة

Description:-  
 
Annual summer grass, stem erect or prostrate, branching 

from the base, leaves dark green, blades flat, upper surface 
with sparse white hairs, margin entire, inflorescence in sessile 
alternate spikes, stiff, narrow, spikelets awnless. 

 
Seedling: Leaf blade linear, ligules membranous fringed, no 
outride hairs on sheath surface. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                Synonymsأبو ركبة 
Echinochloa colonum, (L.)Link .  
Gramineae 

  - :الوصف 
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTصيفية ذات سTTاق قائمTTة أو مفترشTTة خاليTTة مTTن   

الزغTTب، اeوراق شTTريطية � يوجTTد بھTTا أذينTTات خTTضراء اللTTون، اeوراق المبكTTرة 
ا خطوط حمراء داكنة علي ھيئة حزم، التزھير في نورات دالية طرفية بھا توجد بھ

 سنب_ت متفرعة، الTسنيب_ت تقريبTا جالTسة منفTردة بھTا زھTرة خTصبة و ١٠ -٣من 
  .أخرى عقيمة 

  
  .اeوراق الحديثة ملتفة ليس لھا أذنات أو لسين: البادرة

ي ولونھا أصفر  مم، ذات شكل بيضاوي، ذات ملمس شعر٢ x ١ حجمھا :الحبوب
  .مخضر

  
Description:-  

 
Annual summer grass, stem erect or prostrate, glabrous, 

leaves linear, ligules absent, green, the first leaves often 
marked with dark reddish bands, inflorescence in terminal 
panicle with 3 - 10 spike like branches, spikelets almost 
sessile, solitary with one fertile and one unfertile, fruit 
caryopses. 

 
Seedling: Youngest leaf rolled, without auricles or ligules. 
Grain: Grain 1x2 mm size, acute ovate shape, spiny hairs in 
texture, yellowish green. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              Barnyard grassالدنيبة 
Echinochloa crus - galli  , (L.)P.Beauv. 
Gramineae 

  - :الوصف 

من الحشائش الحولية الصيفية ضيقة اeوراق ذات سTاق قائمTة خاليTة مTن   
ين غائTTب، ذات حافTTة كاملTTة، الزغTTب، اeوراق شTTريطية خاليTTة مTTن الزغTTب، اللTTس

التزھير في نTورات طرفيTة سTنبلة، الTسنيب_ت جالTسة تقريبTا، منفTردة، الثمTرة بTرة، 
ھذه الحشيشة تكون صغيرة الحجم في اeراضTي الجافTة أمTا فTي اeراضTي الرطبTة 

  . م ١.٥فقد يصل طولھا إلي حوالي 
  

عند الحافة وقاعدة لون الورقة غامق بني مخضر مع وجود شعيرات قليلة : البادرة
  .الورقة، وليس لھا لسين

 مم، ذات ملمس نTاعم، ذات شTكل إھليليجTي لونھTا ٣ x ٢ يبلغ حجم البذرة :الحبوب
  .أخضر مصفر

  
Description:-  

 
Annual summer grass, stem erect, glabrous, leaves 

linear, ligule absent, margin entire, inflorescence in terminal 
spikes, spikelets almost sessile, solitary, fruit caryopsis, this 
weed in dry soil small but in moist places up 1.5 m tall. 

 
Seedling: Foliage leaf dark green with few marginal hairs at 
the base, without ligules. 
Grain:  Grain 2x3 mm size, elliptic shape, smooth in texture, 
yellowish green. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  



                                                    Cogonograss) ديل القط(حلفا 
                     

Imperata cylindrica, (L.)P. Beauv. 
Gramineae 

 -:الوصف
  TTات أرضTTرة ذات ريزومTTشائش المعمTTن الحTTصل مTTد يTTة قTTساق قائمTTية، ال

سTم، جافTة إلTي حTد مTا تحتTوى فTي الجTزء الTسفلي منھTا علTي ١٣٠طولھا eكثر مTن 
أغمTTTاد اeوراق الميتTTTة، اeوراق شTTTريطية، اللTTTسين غTTTشائي مTTTع  وجTTTود شTTTعيرات 
قصيرة فTي الجTزء العلTوي مTن حافTة الغمTد، التزھيTر فTي نTورة سTنبلة طرفيTة تTشبه 

 قTTTصيرة متTTTساوية، الTTTسنيب_ت فTTTي أزواج تحملھTTTا النTTTورة الداليTTTة يوجTTTد بھTTTا أفTTTرع
شTTعيرات طويلTTة بيTTضاء اللTTون تTTساعدھا علTTي ا�نتقTTال بخفTTة مTTن مكTTان eخTTر عTTن 

  . طريق الھواء 
  

نصل الورقة مستقيم، توجد خصلة شعر في نھايTة الورقTة، اللTسين غTشائي : البادرة
  .مشرشر
  . مم١.٢ الحبة مستطيلة بنية اللون، طولھا :الحبوب

  
Description:-  

 

Perennial grass, with underground rhizomes, stem 
erect, tall, stiff, enclosed at the base the sheaths of dead 
leaves, Leaves liner, ligules membranous and short hairs on 
upper edges of the sheaths, inflorescence in a terminal spikes 
like panicle with short branches, spikes in pairs surrounded by 
long white hairs. 

 
Seedling: Leaf blade linear, hairiness mouse only, ligules 
membranous, truncate. 
Grain: Grain oblong, brown color, 1.2 mm long. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Ryegrasses                                                                          صامة 
Lolium sp.  
Gramineae 

                                                -:الوصف 
 ٥٠          من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمة يصل طولھا إلي حTوالي 

تبادلة، جالسة توجTد فTي قاعTدة النبTات  سم وربما يزيد عن ذلك ، اeوراق م١٠٠ –
ويوجد بھا لسين غشائي شفاف صغير مع وجود  أذينتان، السطح العلTوي ل�Tوراق 
أخTTضر �مTTع جTTدا، التزھيTTر فTTي سTTنب_ت طرفيTTة ، الTTسنيب_ت متبادلTTة علTTي محTTور 
السنبلة المتعرج وھي غير مTسفاة، قنابTات اeزھTار الTسفلي تكTون منتفخTة جTدا عنTد 

 .النضج
  
اeوراق خالية من الشعيرات، ذات عروق واضTحة، وسTطحھا متعTرج ذو : بادرةال

  .لون حديدي �مع، اللسين قصير، اeذنات ضيقة وصغيرة ملتفة بدون شعيرات
  . مم، ذات شكل إھليجي٥ x ١.٥حجمھا : الحبوب

  
Description:- 
  

Annual winter herb, stem erect, 50-100 cm. long may be 
more, leaves alternate. sessile in the base of stem, with small 
ligules membranous, with two auricles, leaf surface very light 
green, inflorescence in terminal spikes, spikelets alternate in 
the axle of spike, spikelets awnless, lemma of lower flower 
very turgid at maturity. 
 
Seedling: Leaf hairs absent, leaf veins obvious, surface like 
shining corrugated iron, ligules short, auricles narrow, looping 
and pointed without hairs.  
Grain: Grain 1.5x0.5 mm size, linear elliptic shape, spiny 
surface in texture, yellowish. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Synonymsفwرس 
Phalaris minor, Retz.. 
Gramineae                

  - :الوصف 
 مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTشتوية ذات سTTTاق قائمTTTة خاليTTTة مTTTن الزغTTTب،   

ماد اeوراق العليا �معة، التزھير في نورة سنبلة تشبه النورة اeوراق شريطية، أغ
الدالية أسطوانية الشكل ذات لون اخضر فاتح، العصافات تشبه القTارب ذات جانTب 
مTTسنن ، ويعتبTTر ھTTذا النTTوع الوحيTTد الTTذي يحتTTوي علTTي زھTTرة واحTTدة عقيمTTة، تبTTدأ 

  .ي أسود �معالحبوب في التساقط عند النضج، الحبوب ذات لون بني مسود إل
  

الورقة ليس لھا شعيرات، يوجد لسين مسنن، � توجد أذنات ويغطي قاعدة : البادرة
  .الساق لون أحمر

 مم بيضاوية مدببة الشكل، ناعمة الملمس لونھا أصفر إلTي ٢ x ١ حجمھا :الحبوب
  .البني

  
Description:-  

 
Annual winter grass, stem erect, glabrous, leaves flat, 

narrow, linear, upper leaf sheathes slightly inflated, 
inflorescence in spikes denes like panicle, take cylindrical 
shape, light green, glumes boat shape dentate on the wing, 
only species having one sterile flower at the base of lemma, 
Grain begin falling down at maturity without the glumes, 
Grain small, slightly dark brown. 

 
Seedling: Leaf hairs absent toothed, ligules, no auricles exist, 
stem base usually exhibit reddish color. 
Grain: Grain 1 x 2 mm size, acute –ovate shape, smooth in 
texture, yellow to brown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  



                                                                  Synonymsفwرس  
Phalaris paradxa, L . 
 Gramineae 

 -:الوصف  
من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق قائمTة، اeوراق شTريطية ضTيقة، 

افة، أغمTاد اeوراق منتفخTة، التزھيTر فTي خالية من الزغب ذات اذينات غشائية شTف
نورة سنبلة تشبة النورة الدالية ،كثيفة أسطوانية الشكل ذات لون محمر تتساقط فيھTا 
القنابع  والحبوب من أعلي السنبلة إلي اسفل  تاركة محور السنبلة عاريا من أعلي، 

   .الحبوب ذات لون بني مسود �مع
  

  .مم غشائي ٦ – ٢ اللسين طوله من : البادرة
  . مم بيضاوية مدببة الشكل، ناعمة الملمس لونھا أصفر٢ x ١حجمھا :  الحبوب

  
Description:-  

 
Annual winter grass, stem erect, leaves flat, narrow, 

glabrous, ligules membrane, leaf sheathes inflated, 
inflorescence in the spikes like panicle, dense, cylindrical 
shape, this species different from the other one (P.minor, 
Retz.) having both fertile and sterile spikelets, with reddish 
color, Grain and glumes falling down at maturity from the 
apex of spikes to the end to make the axel of spikes naked 
above, Grain small bright dark brown. 

 
Seedling: Ligules 2 – 6 mm, membranous. 
Grain: Grain 1 x 2 mm size, acute –ovate shape, smooth in 
texture, yellow. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



Paspalum paspaloides (Michx.) Scribn. = P. distichum  
Gramineae                

 
  -: الوصف

مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTصيفية ذات سTTTاق قائمTTTة خاليTTTة مTTTن الزغTTTب،    
اeوراق مسطحة شTريطية، ذات حافTة كاملTة لونھTا أخTضر، التزھيTر فTي زوج مTن 
السنابل تحمل علي حامل قصير، السنيب_ت توجد في السطح السفلي للسنبلة، تكون 

  .مستطيلة إلي إھليجية 
  

  . مم، � توجد أذنات٤ – ٢يثة ملتفة، اللسين اeوراق الحد: البادرة
 مTTTم، ذات ٢.٥ – ٢ مTTTم، عرضTTTھا ٣.٥ – ٣بيTTTضاوية الTTTشكل، طولھTTTا : الحبeeeوب

  .شعيرات ناعمة، لونھا أبيض
Description:-  
 
 Annual grassy, stem erect, glabrous, leaves flat – 
linear, margin entire, green, inflorescence a pair of spikes, 
short pedicelled, spikelets on its lower surface, oblong – 
elliptic .   

 
Seedling: Young leaves rolled, ligule 2 – 4 mm rounded, 
auricle absent.  
Grain: 3 – 3.5 mm long, 2 – 2.5 mm wide, white, soft hairs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  

  



                   Annual meadow -  grass               قمح العصافير      
Poa annua, L . 
Gramineae 

 -:الوصف 
مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTشتوية ضTTTيقة اeوراق ،ذات سTTTاق قائمTTTة أ و   

مفترشة خالية من الزغب، اeوراق متبادلة شTريطية ذات لTون أخTضر باھTت  ذات 
صل الورقة، يوجد لسين غشائي شTفاف، حافة كاملة وغمد الورقة العليا أطول من ن

 -٥التزھير في نوره سنبلة مفتوحة ھرمية الشكل، السنبلة فيھا جالسة تحتTوي علTي 
  . أزھار غير مسفاة لونھا ما بين اeبيض والقرمزي٨
  

 نصل الورقة أخضر غTامق نTاعم عليTه أخTدودين، والورقTة الحديثTة ملتفTة : البادرة
، منطقة إلتقاء الغمد بالورقة لونھTا أبTيض مTع عTدم ) مم٤أكثر من (ولھا لسين كبير 

   .وجود أذنات
 – ٠.٦ مTTTم، عرضTTTھا ١مثلثيTTTة الTTTشكل ذات حTTTواف واضTTTحة، طولھTTTا : الحبeeeوب

  .مم، ذات لون محمر، السطح أملس٠.٩
Description:-  
 
       Annual winter herb, stem erect or prostrate, glabrous, 
smooth, Leaves alternate, flat, bright green, leaf blades linear, 
margin entire, upper sheath longer than its leaf, legule 
membrane, inflorescence in dense panicle take pyramidal 
shape, spikelets included 5 - 8 flowers windless, white or 
pinkish. 
 
Seedling: Blades on both sides dull, soft with double grooves, 
young leaves folded, ligules large (up to 4 mm), collar shaped, 
white auricle absent. 
Grain:  triangular in green cross section, 1 mm length and 0,6 
– 0,9 width, red color, smooth surface.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        Annual beard grassديل القط 

Polypogon monspeliensis,(L.)Desf. 
Gramineae 

 -:الوصف
من الحشائش الحولية الشتوية ضيقة اeوراق، ذات ساق قائمTة خاليTة مTن   

الزغTب متفرعTة مTن القاعTدة، اeوراق شTريطية مTستدقة الطTرف ذات لTون أخTTضر 
ق ،ذات حافTTة كاملTTة، اللTTسين عTTشائي شTTفاف، التزھيTTر فTTي نTTوره داليTTة طرفيTTة غTTام

كثيفة ناعمة ذات لون أخضر باھت أسTطوانية الTشكل، الTسنيب_ت ذات سTفا طويTل، 
  . الحبوب صغيرة الحجم جدا ،ذات لون بني فاتح

  
  .النصل لونه شاحب خالي من الشعيرات، له لسين طويل و� توجد أذنات: البادرة

eeeذرة : وبالحبTTTم البTTTاء ٢ – ٠.٥حجTTTرف، ذات غطTTTستدقة الطTTTستطيلة، ومTTTم، مTTTم 
  .وملمس شعري لونھا أصفر شاحب

Description:-  
 

Annual winter herb, stem erect, glabrous, branching 
from the base, leaves flat, lanceolate, dark green, margin 
entire, ligules membranous long, inflorescence in a dense soft 
panicle, take cylindrical shape, spiklets with long awn, Grain 
very small, brown. 

 
Seedling: Blade hairs absent, long ligules, no auricle exist, 
leaf blade dull not shiny.  
Grain: Grain 2x0.5 mm size, oblong terminal with long hair 
shape, hairy coat in texture, yellowish. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polypogon semiverticellata 
Gramineae 

 -:الوصف
نبات شبه مائي يكون جذور علTي العقTد، النTصل مTستوي، النTورة مكثفTة،   

  .متفرعة، يتكاثر بالبذرة
  

 مTم، 1ا  الحبوب مغلفTة بالعTصيفات، شTكل الحبTة زورقTي عTريض، طولھT:الحبوب
  . مم، الشكل بيضاوي إھليجي٠.٣عرضھا 

 
 

Description:-  
 
 Semi aquatic grass, rooting at nodes, leaf blade flat, 
and inflorescence dense paucities of verticality branched 
bearing short pedicelled spikelets 
 
Grain: 1 mm long, 0.3 wide, ovate, elliptical. 
 



 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Saccharum spontanium 
Gramineae 

  -: الوصف
 متTر، ا�وراق طويلTة جTدا، ذات لTون اخTضر ٥-٣يبلغ طTول النبTات مTن   

  .غامق، ذو سنبلة فضية ويتواجد ھذا النوع بجانب جسور القنوات
  

فنجانيTTة الTTشكل ولھTTا خTTصلة مTTن الTTشعرعلي ،  مTTم٠.٩ ١.٣x حجمھTTا  : الحبeeوب
  .ونھا مصفر إلي البنيول، الجانبين

  
Description:-  
  

3-5 m tall, leaves very long, dark green, with silvery 
open panicale, on channel  banks 
 
Grain:  Seeds 1.3x0.9 mm size, cup and long hair shape, hairy in texture, 
yellowish to brown. 



 
 
 

 
  
  
  

 
 
 



 Green bristlea                                             شعير الفأر           
Setaria viridis, (L.) P.Beauv.  
Gramineae 

 -:الوصف 
من الحشائش الحولية الصيفية  ضTيقة اeوراق، ذات سTاق قائمTة قTد يزيTد   
 سم، اeوراق شريطية مستدقة الطرف ذات لسين زغبي، حافTة غمTد ٧٠طولھا عن

يضا التزھير في نورات طرفية سنبلة تشبة النورة الداليTة أسTطوانية الورقة زغبية أ
  .الشكل السنيب_ت منفردة ذات حامل قصير لونھا أخضر محمر والثمرة برة

  
يتميز النصل بوجود عرق وسطي أبيض مميز ثTم يحمTر مTع الوقTت، يحTل : البادرة

   .محل اللسين شعيرات قصيرة، الورقة الحديثة تكون ملتفة
 مTTم، إھليجيTTة الTTشكل، قوامھTTا درنTTي، ٢.٥ – ٢ x ٢ – ١.٥ حجTTم البTTذرة :الحبeeوب

  .ذات لون أخضر شاحب إلي اeصفر
Description:-  

 
Annual summer herb, stem erect up to 70 cm long, 

leaves flat liner, lanceolate, ligules hairy, margin of sheaths 
hairy also, inflorescence in terminal spikes like panicle take 
cylindrical shape, spikelets solitary with short pedicelled, 
green reddish, fruit caryopsis.  

 
Seedling: Leaf blade with pronounced, white to midrib, at 
time reddish ligules replaced by a ring of short hairs, youngest 
leaf rolled auricle absent. 
Grain: Grain 1.5-2 x 2-2.5 mm size, elliptic shape, tuberculate 
in texture, greenish to yellowish. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حشيشة السودان
Sorghum virgatum (Hach) Stapf  
Gramineae 

  -: الوصف
 قائمTTة أسTTطوانية الTTTشكل، مTTن الحTTشائش الحوليTTة أو المعمTTTرة ذات سTTاق   

 سم طTول، ٦٠ – ٢٥اeوراق شريطية، ذات حافة كاملة، التزھير في نورات دالية 
 سTTم عTTرض، لھTTا أفTTرع أسTTطوانية الTTشكل، الTTسنيب_ت بھTTا زوج مTTن اeزھTTار، ١.٥

  .واحدة خصبة جالسة، بھا شعيرات ناعمة 
  

لونھا بنTي إلTي ، السطح أملس، مخزلية الشكل،  مم٣ x ٢الحبوب حجمھا : الحبوب
  .اeسود

Description:-  
 

Annual or perennial grassy, stem erect, cylindrical shape, 
leaves liner – flat, margin entire, inflorescence in panicle 25 – 
60 cm long, 1.5 cm broad with sub erect slender branches, 
narrow, spikelets in pairs one fertile and sessile with silky 
hairs . 
 
Grain: Grain 2x3 mm size, elliptic shape, smooth in texture, 
brown to black. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Labiatae 
 

                                                    Henbit nettle  فم السمكة
Lamium amplexicaula, L .  
Labiatae 

 -:الوصف 
مTTTTن الحTTTTشائش الحوليTTTTة الTTTTشتوية التTTTTي تتواجTTTTد علTTTTي حTTTTواف التTTTTرع 
والمصارف، ذات سTاق قائمTة متفرعTة مTن القاعTدة، اeوراق متقابلTة شTبة مTستديرة 
خشنة ا لملمس مبرقشة، اeوراق العليا جالTسة أمTا اeوراق الTسفلي فھTي ذات عنTق 

اق العليTا بTصورة فرديTة، التTويج لونTه طويل، اeزھار مفردة توجد فTي آبTاط  اeور
  .  بنفسجي يبرز منه أنبوب إضافي طويل وضيق

  
الورقTTة الحقيقيTTة ، ذات شTTكل بيTTضاوي مTTستدير، اeوراق الفلقيTTة صTTغيرة: البeeادرة

  .وذات حافة مفصصة تفصيص عميق، اeولي ذات عنق طويل
ة فTي المقطTTع  مTم بيTTضاوية الTشكل ذات قمTTة مدببTة مثلث٢,٤TT – ١,٥ طولھTTا :البeذور

  .العرضي ذات لون بني داكن أو بني فاتح مع سطح محبب بحبيبات بيضاء
  

Description:-  
 
Annual winter herb, stem erect branched from the base, 

Leaves opposite, large, crenate, mottled, upper leaves sessile 
and the lower ones long petiole, Flowers single in the axial of 
upper leaves, corolla purple narrow long exerted tube. 
 
Seedling: Cotyledons, small round oval, first true leaf 
opposite, round  - rein form long petiolate, margin deeply 
notched. 
Seeds: 1.5 – 2.4 mm long, above in outline blunt apically 
three angle in cross section, light brown or dark brown 
occasionally with white grainutes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 نعناع بري 

Mentha microphylla, C.Koch.  

Labiatae 
  - :الوصف 

مTTTن الحTTTشائش المعمTTTرة ذات سTTTاق قائمTTTة قويTTTة توجTTTد عليھTTTا شTTTعيرات،   
افTTة مTTسننة أو مموجTTة، مTTستدقة الطTTرف، اeوراق جالTTسة أو شTTبة جالTTسة، ذات ح

 سTب_ت ٥اeوراق متقابلة، التزھيTر فTي نTورات سTنبلة طرفيTة متفرعTة، الكTأس بTه 
يأخTTذ شTTكل الجTTرس، التTTويج مكTTون مTTن أربTTع بTTت_ت بنفTTسجية إلTTي قرمزيTTة اللTTون، 

  .الثمرة بندقة ملساء أو مصقولة
  

الورقTTة الحقيقيTTة اeولTTي  الورقTTة الفلقيTTة ملعقيTTة، عريTTضة عنTTد القاعTTدة، : البeeادرة
   .بيضية إلي مستطيلة ذات حافة مسننة تسنين غير عميق

  . مم، بيضاوية الشكل، لونھا بني، الملمس خشن نسبيا١ حجمھا : البذور
  

Description:-  
 
Perennial herb, stem erect, strong, hairy, leaves sessile or 

nearly so, margin serrate to undulated, lanceolate, opposite, 
inflorescence in terminal branched spikes, calyx 5 sepals bell 
shape, corolla 4 petals purple to pink, nutlet, smooth, seeds 
rounded with flat face . 

  
Seedling:  Cotyledon leaves spathulate, broadest to part the 
base, first leaf oval to articulate, margin regularly senate-
indented.   
Seeds:  Seeds less than 0.5 mm size, ovate shape, few 
particulate in texture, brown. 

  
  

  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Leguminosae 
 

                                                                 Camel thornالعاقول 
Alhagi maurorum, Medic. 
Leguminosae 

  - :الوصف 
مTTTن الTTTشجيرات المعمTTTرة، الTTTساق غزيTTTرة التفريTTTع مTTTع وجTTTود أشTTTواك   

اسTTطوانية، اeوراق تتحTTور إلTTي أشTTواك، مTTع وجTTود عنTTق قTTصير، كاملTTة الحافTTة 
بيضاوية الشكل مستدقة الطرف، اeزھار منفردة، الكأس ذو سTب_ت مثلثTة الTشكل، 

  . الشكل، الثمرة قرن إسفنجي، البذور بنية اللون كلوية الشكل التويج فراشي
  

  . الورقة الفلقية مستطيلة بيضاوية، الورقة الحقيقية اeولي مستطيلة الشكل:البادرة
   . مم كلوية الشكل لونھا بني داكن ذات سطح ناعم الملمس١,٥ – ١,٢:البذور

  
Description:-  

 
Perennial shrub, stem much branched with cylindrical 

spines, leaves below each spine, short petiole, margin entire, 
ovate, lanceolate, flowers solitary, calyx triangular shape 
corolla pepilionaceous  shape , fruit pod spongy, seeds brown, 
kidney shape. 
 
Seedling:  Cotyledon leaf oblong obovate, first true leaf 
oblong. 
Seeds: 1.2-1.5 mm size, kidney shaped, dark brown, surface 
softly.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  
  
  



                          Toothed medikنفل                                              
Medicago polymorpha, L .                                                          
Leguminosae 

 -:الوصف 
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية المفترشTTة ، ذات سTTاق متفرعTTة، أوراق 
معنقTTة ث_ثيTTة، الوريقTTات بيTTضاوية إلTTي قلبيTTه الTTشكل، مTTسننة ،التزھيTTر فTTي نTTورات 

ر لونھTا  أزھTا٤ -٢بھTا مTن . إبطيه تكون أقTصر مTن الورقTة التTي توجTد فTي إبطھTا 
  . أصفر، الثمرة علي شكل قرن يوجد عليھا زغب

  
 الورقة الفلقية مستطيلة إلي بيضاوية، الورقة الحقيقية اeولي بTسيطة ذات : البادرة

  .عنق طويل، بيضاوية الشكل
البذور كبيرة مستديرة، كلوية الشكل، يتTدرج لونھTا مTن اeصTفر إلTي البنTي : البذور

  .مم ١.٨ x ٢إلي اeسود، حجمھا 
  

-:Description  
 
Annual winter herb, prostrately, branched herb, leaves 

petiolate trifoliate, Leaflets small, obviate to cordite 
inflorescence axillaries. Much shorter than the subtending 
leaves, 2-4flowers, Flowers yellow, fruit like pods shape 
villous. 
 
Seedling: Cotyledons oblong- oval, first true leaf simple with 
long thin petiole, orbicular. 
Seeds: Seeds large, kidney shape, yellow, brown to black, 2 x 
1.8 mm size. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



Indian melilot                                                                 حندقوق                                                                              
Melilotus indica (L.) All . 
Leguminosae 

 -:الوصف
من الحشائش الحولية الشتوية عريضة اeوراق، ذات سTاق قائمTة غزيTرة   

متبادلTTTة معنقTTTه ث_ثيTTTة يوجTTTد بھTTTا أذينتTTTان، التفريTTTع خاليTTTة مTTTن الزغTTTب، اeوراق 
الوريقات بيضاوية إلي مستطيلة مسننة الحافة ، التزھير في نورات راسTيمية يوجTد 
بھا العديد من اeزھار وتكون ھذه النورات أطول من الورقة الموجTودة فTي إبطھTا، 
أمTTا اeزھTTار فتكTTون أصTTغر مTTن كTTل اeجنTTاس التابعTTة لTTنفس النTTوع ،ويكTTون لونھTTا 
أصفر، التويج يبلغ طوله ضعف طول الكأس، الثمار قرنية الTشكل مTستديرة شTبكية 

  .لونھا يتراوح ما بين اeبيض إلي اللون الرمادي، الثمرة قرن
  

 الورقة الفلقية مستطيلة إلي بيضاوية، الورقة الحقيقية اeولي بTسيطة ذات : البادرة
   .عنق طويل، بيضاوية الشكل، الورقة الثانية ث_ثية

  .لونھا أصفر إلي بني فاتح، كروية الشكل ،  مم٢ – ١.٥: البذور
  

Description:-  
 

Annual winter herb, stem erect, branched glabrous, 
Leaves alternated, pteiolate, trifoliate, with stipules, leaflets 
obviate – oblong, dentate, inflorescence in axillary racemes 
with many flowers longer than subtending leaves, flowers 
smaller than any other species, yellow, corolla longer than the 
calyx, Fruit take pod shape, rounded reticulate, white or gray. 
 
Seedling:  Cotyledons oblong-ovate, first true leaf simple with 
long thin petiole, orbicular, second leaf trifed. 
Seeds: 1.5 – 2 mm diameter, spherical shape, dark yellow to 
light brown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melilotus siculus (Turra) B. D. Jacks. = M. messanensis 
(L.) All. 
Leguminosae 

  -: الوصف
  Tة الTة، من الحشائش الحوليTة أو مفترشTاق قائمTةشتوية ذات سTي متفرعTإل 

أفرع رفيعة، الورقة تتكTون مTن ثT_ث وريقTات بيTضاوية الTشكل، اeزھTار صTغيرة 
 أزھTار، ١٠ – ٣صفراء اللون مTستطيلة مرتبTة غالبTا فTي نTورات راسTمية بھTا مTن 
  . قرون ٣ – ٢القرن صغير بيضاوي وغالبا ما يكون قرن واحد ونادرا ما يكون 

  
 الورقة الفلقية مستطيلة إلي بيضاوية، الورقTة الحقيقيTة اeولTي بTسيطة ذات :رةالباد

  .عنق طويل، بيضاوية الشكل، الورقة الثاني ث_ثية
  .السطح خشن الملمس،  مم لونھا بني داكن ١  ١.٣X: البذور

 
Description:-  

 
Annual winter herb, stem erect or ascending thin, leaves 

with 3 leaflets, ovate, flowers small, yellow in elongated, often 
narrow raceme 3 – 10 flowered, legume small ovoid 1 – 
(rarely 2 – 3) . 
 
Seedling: Cotyledons leaves oblong-ovate, first true leaf 
simple with long thin petiole, orbicular, second leaf trifed. 
Seeds: 1.3 X 1.0 mm size, dark brown color, surface foveolate 
in texture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  



Reversed clover                                                               القرط                                          
Trifolium resupinatum, L . 
 Leguminosae 

 -:الوصف 
من الحشائش الحولية الTشتوية المفترشTة، � يوجTد عليھTا زغTب، متفرعTة 
تفريع غزير من القاعدة، اeوراق ث_ثية معنقة، وي_حظ أن أعناق اeوراق الTسفلي 
أطTTول بكثيTTر مTTن عنTTق اeوراق العليTTا، الوريقTTات بيTTضاوية إلTTي مTTستطيلة الTTشكل، 

 نورات إبطيTة تكTون أقTصر مTن الورقTة الموجTودة فTي إبطھTا، اeزھTار التزھير في
صغيرة ذات لون قرمزي ،الثمار يوجد عليھا أسنان طرفية،  البذور مTستطيلة ذات 

  .لون بني 
  

  . اeوراق الفلقية ملعقية، معنقة، اeوراق الحقيقية اeولي ث_ثية: البادرة
الTسطح نTاعم ، مم لونھا أصTفر �مTع ١.٥ X ١ كروية إلي بيضاوية الشكل :البذور

  .الملمس
Description:-  

 
Annual winter herb, prostrately, glabrous, branched from 

the base, leaves trifoliate, petioles of lower leaves longer than 
petioles in upper leaves, leaflets obovate, inflorescences 
axillaries, shorter than the subtending leaves, flower small, 
purple or pink, fruit with two long terminal teeth, seeds 
oblong, brown. 
 
Seedling:  Cotyledon leaves, spatula, orbicular, petiolate, first 
true leaves trifed.  
Seeds:  Seeds 1.5x1 mm size, spherical to oval shape, light 
yellowish, smooth surface texture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

    
  
  
  



                                                                    Fenugreekعشب الملك 
Trigonella hamosa, L . 
 Leguminosae 

 -:الوصف 
رعة مTن من الحشائش الحولية الشتوية ، ذات ساق قائمة أو مفترشة،  متف

القاعTTدة، اeوراق ث_ثيTTة ذات عنTTق طويTTل، الوريقTTة الوسTTطي معنقTTة أمTTا الوريقTTات 
الجانبية فھي جالسة أو شبة جالسة، الوريقات مسننة من القمة، التزھير فTي نTورات 

   .جانبية، اeزھار صفراء اللون، الثمار علي شكل نصف دائري
  

   .مق مم، مستطيلة الشكل، لونھا غا١.٥ x ٠.٥: البذور
 

Description:-  
 
Annual winter herb, stem erect or decumbent, branched 

from the base, leaves trifoliate with long - petioled center 
leaflets petiolate. The other tow lateral leaflets sessile or sub 
sessile, leaflets obovate, dentate in the apex of leaflets 
inflorescence axillary, flowers yellow, fruit hook like. 
 
Seeds: 0.5 x 1.5 mm width, oblong shape, dark color. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Syrian vetch دحريج

Vicia monantha, Retz. 
Leguminosae 

 -:الوصف 
من الحشائش الحولية الشتوية ،ذات ساق قائمة أو مفترشTة ، متفرعTة مTن   

أسفل ، اeوراق معنقة مركبة من عدد مTن أزواج الوريقTات مTع وجTود محT_ق فTي 
قمة الورقة ، الوريقات طويلة مستطيلة الشكل، التزھير في نورات راسيمية جانبية 

 سم، ٢ -١.٥ر بنفسجية إلي زرقاء اللون من أزھار ، اeزھا)  ٤ -٢(يوجد بھا من 
الثمTرة قTرن مTTستطيلة خاليTة مTن الزغTTب تتحTول إلTي اللTTون اeصTفر عنTد النTTضج ، 

  . البذور مستديرة الشكل بنية اللون ناعمة 
  

 الورقTTة الفلقيTTة تحTTتفظ ببقايTTا البTTذرة حتTTي الظھTTور فTTوق سTTطح التربTTة، : البeeادرة
  .اeوراق بسيطة أو مركبة

 مTTم بيTTضاوية مبططTTة ذات ملمTTس ٢ – ١.٥لبTTذرة كرويTTة الTTشكل حجمھTTا ا: البeeذور
  .ولونھا أسود، ناعم جدا

Description:-  
 

Annual winter herb, stem erect or decumbent, branching 
from the base, leaves petiole, pinnately compound, with many 
pairs of leaflets and long telndril in the apex of leaf, leaflets 
liner to oblong, inflorescence in axillary racemes (2 - 4) 
flowers, flowers blue violet 1.5 - 2 cm long, pod oblong, 
glabrous, yellow at the matures, seeds spherical, brownish, 
smooth.  
 
Seedling: Cotyledon, remain in the seed coat under ground, 
leaves simply or multi pinnate. 
Seeds: 1.5 x 1.2 mm size, flat- obovate shape hard smooth 
surface texture, black. 
 
 

Seedling: Cotyledon, remain in the seed coat under ground, 
leaves simply or multi pinnate.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Common vetchني بسلة شيطا
Vicia sativa, L. 
Leguminosae 

 -:الوصف 
مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTشتوية عريTTTضة اeوراق ،ذات سTTTاق قائمTTTة أو 
متTTسلقة بالمحTTاليق، غزيTTرة التفريTTع مTTن القاعTTدة، اeوراق ذات عنTTق قTTصير يوجTTد 

نتان ،كTTل ورقTTة تتركTTب مTTن بTTضع وريقTTات صTTغيرة أسTTفله أذينتTTان عريTTضتان مTTسن
مستطيلة إلى طولية، التزھير في نورات راسيمية إبطيه تحتوي علTي زھTرة واحTدة 
لونھTTا بنفTTسجي و نTTادرا مTTا يكTTون لونھTTا أبTTيض، الكTTأس مTTسننة، القTTرن أطTTول مTTن 
الموجود في الدحريج، ضيق إلى حد ما ذات لون أصفر إلى بني مصفر يوجد علية 

  .زغب
  
 الورقTTة الفلقيTTة تحTTتفظ ببقايTTا البTTذرة حتTTي الظھTTور فTTوق سTTطح التربTTة، : لبeeادرةا

   .اeوراق بسيطة أو مركبة
  . كروية الشكل خشنة الملمس لونھا أسود١.٢ X    ٢قطرھا ما بين : البذور

  
-:Description  

 
Annual winter herb, stem erect or procumbent from the 

base, leaves short, petioled, with stipules dentate, every leaf 
enclosed a few leaflets, leaflets oblong-liner, inflorescence 
axillary racemes 1 flowers, Calyx teethed, corolla violet rarely 
white, legume more long than (V. monantha), narrow, brown 
or yellow, glabrous. 
 
Seedling:  Cotyledon, remain in the seed coat under ground, 
leaves simply or multi pinnate. 
Seeds: 2x1.2 mm diameter spherical shape, foveolate in 
texture, black color. 
 
 
 
 

 





 
Abutilon theophrasti, Medic. (= A. avicennae , Gaetn.)  
Malvaceae  

 - :وصف النبات الكامل
مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة ، اeوراق عريTTTضة قلبيTTTة إلTTTي مTTTستديرة الTTTشكل   

مTTTستدقة الطTTTرف ، اeزھTTTار عريTTTضة أيTTTضا ذات لTTTون اصTTTفر وقTTTد تكTTTون أحيانTTTا 
 بTذرة ١٥ – ١٣بنفسجية، الكأس يتكون من خمسة فصوص ، الثمرة كبيرة بھTا مTن 

  .مكسوة بالشعر 
  

ذات عنTق طويTل كاملTة ذات لTون الورقة الفلقية ذات شTكل قلبTي معكTوس، : البادرة
   .أخضر فاتح والورقة الحقيقية اeولي ذات شكل قلبي عريضة ذات حافة مسننة

 مTم شTكلھا كلTوي ، لونھTا بنTي غTامق إلTي اeسTود، ٣.٦-٣طول البذرة مTن : البذور
  .السطح محبب ناعم ومغطاة بشعيرات لونھا أصفر

  
-:Description mature plant  

           Annual herb, leaves large, cordite - orbicular 
acuminate, flowers typically larger, yellow, sometimes purple 
with a simple 5 cleft calyx, fruit large blackish with 13-15 
seeds pilose. 
 
Seedling: Inverse cordite long-petiole, entire, light-green, first 
true leaf broad-cordate, leaf edge serrate.  
Seeds: Seeds 3-3.6 mm long, kidney-shaped, dark brown to 
black, surface finely, granular and covered with short 
yellowish tangled hairs 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anoda 
cristata (L) Schlech   

Malvaceae 
 -:امل النبات الكوصف 

من الحTشائش الحوليTة الTصيفية، اeوراق   
عريضة مثلثة الTشكل مTع تTسنين غTائر والحافTة 
عليھا شعر طويTل علTي كT_ سTطحي الورقTة 
والحTTواف، التفريTTع قاعTTدي، تتكTTون اeزھTTار 

 مTTم ١٢ – ٧اeوراق ويكTTون عTTرض النTTورة مTTن فTTTTي إبTTTTاط 
  . لونھا ازرق فاتحوالبTTTTTTTTTTTTTTTت_ت 

  
أحTدھا دائTري وا�خTرى قلبيTة الTشكل مTع شTعرطويل علTي اeوراق الفلقية : البادرة

   .حافة الورقة



 مم شكلھا كلوي ، لونھا بني غTامق إلTي اeسTود، ٣.٢-٢.٨طول البذرة من : البذور
  .السطح محبب ناعم ومغطاة بشعيرات قصيرة و بروزات واضحة

  
-:Description mature plant  

 
Annual summer herb, erect triangular – shaped leaves 

that are coarsely toothed and hairy along the margins and on 
both leaf surface, leaf petioles, branching from the base, 
flowers arise from the leaf axils and are 7 to 12 mm wide with 
petals that are light blue color.   
 
Seedling: Cotyledon leaves one round and the other heart-
shaped with hairs along the margins. 
Seeds: Seeds one per fruit segment, 2.8-3.2 mm long, kidney-
shaped in outline, dark brown to black, surface with short 
hairs and fine bumps. 



 
 



                                                       Bladder hibiscusتيل شيطاني 
Hibiscus trionum, L.   

Malvaceae 

من الحشائش الحولية الصيفية عريضة اeوراق، يوجد عليھا شعر أبيض   
نTTاعم، ذات سTTاق قائمTTة غزيTTرة التفريTTع مTTن القاعTTدة، اeوراق معنقTTة متبادلTTة، ذات 

Tوراق السفلي منفeورات حافة مسننة راحية الشكل، اTار أو نTي أزھTر فTردة، التزھي
  سTب_ ت، ٥تخرج من آباط اeوراق يوجد عليھTا زغTب كثيTف، الكTأس مكTون مTن 

  بTTت_ت صTTفراء اللTTون مTTع وجTTود بقعTTة بنفTTسجية اللTTون فTTي ٥التTTويج مكTTون مTTن 
 .القاعدة، الثمرة كبسولة

  
مفصTصة اeوراق الفلقيTة ناعمTة ذات شTكل قلبTي دائTري، الورقTة الحقيقيTة : البادرة

  .تفصيص غائر
 مم اللون رمادي أو يميTل ل�سTود، ٢.٥-٢ البذرة كبيرة الحجم نسبيا الطول :البذور

  .السطح خشن في بعض اeماكن
-:Description  

  
Annual summer herb,  hairy, stem erect, branching from 

the base, leaves petiole, alternated, margin deeply toothed, 
palmately shape, basal leaves undivided, inflorescence in 
flowers or clusters in leaf axils, densely hairs, calyx 5 sepal, 
corolla 5 petals yellow or whitish with purple spot at base, 
fruit capsule hairy. 

 

Seedling: Cotyledon leaves round-cordite, first true leaf round 
to deeply lobed. 
 Seeds: 2-2.5 mm size, kidney shape tuberculate in texture, 
greenish to black . 

 



 
  
  
  



                                                     .Cheese weed . Mallowخبيزة 
                     

Malva parviflora, L . 
Malvaceae 

  -:ت كاملالوصف نبا

حشيTTشة حوليTTة شTTتوية ذات سTTاق مفترشTTة أو شTTبة قائمTTة غزيTTرة التفريTTع، 
اeوراق متبادلة ذات عنق طويل مستديرة إلي قلبية الTشكل منبTسطة مTسننة الحافTة، 

أزھTار، تتTزاحم فTي ) ٥-٢(اeزھار في نورات قصيرة أو مجموعات صغيرة مTن  
من ث_ث قنابات قTصيرة عTن مكان خروجھا، اeزھار صغيرة، تحت الكأس يتكون 

سب_ت الكأس، الكأس يتكون من خمسة سب_ت كبيTرة واضTحة، التTويج يتكTون مTن 
خمسة بت_ت غير واضحة قرمزية إلي بيضاء اللون، الثمرة قرصTية الTشكل عديTدة 

  .الكرابل بنية اللون
  

به اeوراق الفلقية ذات شكل مثلث حاد إلي شTكل قلبTي، الورقTة الحقيقيTة شT: البادرة
  .كلوية أو قلبية

 مم ذات شTكل كلTوي ، لونھTا بنTي إلTي أسTود ذات سTطح ١.٨ – ١.٣طولھا : البذور
  .ذو خشونة ناعمة

-:Description mature plant  
 
Annual winter herb, stem procumbent or sub erect, 

branched, Leaves alternated, petioled, orbiculate to cordate 
take apalmately shape, dentate, flowers on short axillary 2-5 
flowers, crowded at the nodes, flowers small, epicalyx 3 
lobed, liner, clayx 5 sepals each on with  5 parts, corolla 5 
petals unclear pinkish or white, fruit brown take disk shape 
with many carbilled.  

 
Seedling: Cotyledons acute to cordate first true leaf reniform 
to circular. 
Seeds: 1.3-1.8 mm long, kidney shaped, reddish brown to 
black, surface finely roughened. 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                       Prickly sida مسمار اhرض –ملوخية إبليس 
                     

Sida alba ,L.         
Malvaceae  

  -: النبات الكامل  الوصف
مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة أو المعمTTTرة ذات سTTTاق قائمTTTة متفرعTTTة ، اeفTTTرع   

الTTصغيرة عTTشبية أمTTا اeفTTرع المتقدمTTة فTTي العمTTر فتكTTون خTTشبية ، اeوراق متبادلTTة 
الطTرف ذات حافTة مTسننة ، التزھيTر معنقة إھليجية إلي بيTضاوية الTشكل ، مTستدقة 

فTTي نTTورات إبطيTTه تكTTون عTTادة اقTTصر مTTن الورقTTة الموجTTودة فTTي إبطھTTا ، اeزھTTار 
  .صفراء ، الثمرة كبسولة بھا خمسة كرابل

  
 الورقة الفلقية قلبية الشكل لونھا أخضر والورقة الحقيقية قلبية الشكل ذات :البادرة

  .حافة منشارية
 سTفا فTي قمتھTا، ٢م شTكلھا قطTاعي مTع نھايTة مTا يTشبة  م٣T-١.٨ طولھا من :البذور

  .لونھا بني، السطح مغطي بشبكة عروق
  

Description mature plant:- 
 
Annual or perennial herb, stem erect branched, young 

branched herbaceous but old ones woody, leaves alternate, 
petiolate elliptic ovate, lanceolate, margin serrate, 
inflorescence small axillaries clusters usually shorter than the 
subtending leaves, flowers yellow, fruit capsule 5 carpelled.  
 
Seedling: Cotyledon blades green on the upper surface like 
heart first true leaf had serrate edge.  
Seeds: Segment 1.8-3 mm long, sector shaped, with two spine 
like projections at the apex, reddish brown, surface careened 
with a net worn of reins. 

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Molluginaceae 
 
Glinus lotoides,L.(= Mollugoglinus A. Rich.)  
Molluginaceae 

 -:الوصف 
حولية المفترشة قوية النمو ، اeوراق معنقة بيضاوية إلي من الحشائش ال  

 ٥ملعقية الشكل ، خضراء اللون توجد في نورات إبطيه خيمية مركبة ، السب_ت 
  حادة ، زغبية، البت_ت غائبة

   . اeزھار شبة جالسة ، الثمرة كبسولة
 

 مستطيلة مستطيلة معنقة، اeوراق الحقيقية– اeوراق الفلقية بيضاوية :البادرة
 .ومعنقة
  . مللي١.٥قطرھا ، البذور سوداء اللون، مستديرة: البذور

  
-:Description 

 
Robust annual procumbent herb, leaves petioled , 

obovate to spatulate , green , crisp margin, flowers in axillary 
whorls, sepals 5 , acute , hairy , petals absent , sub sessile , 
Fruit capsule .  
 
Seedling: Cotyledons leaves, oblong – ovate petiolated, first 
leaves oblong – ovate.  
Seeds: Seeds size 1.5 mm, spherical, black. 
 
 
 
 

 
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Orobanchaceae 
 

 ھالوك فول بلدي
Orobanche spp.  Poir. 
Orobanchaceae 

  -: الوصف
مTTن الحTTشائش المتطفلTTة الحوليTTة الTTشتوية بنيTTة أو صTTفراء اللTTون، الTTساق   

قائمTTة غيTTر متفرعTTة، اeوراق صTTغيرة إلTTي الحراشTTيف عديمTTة اللTTون، كثيفTTة فTTي 
المنطقة السفلي، اeزھار توجد بكثافة في نورة سنبلة، والتويج يأخذ الشكل الكروي 

  .بيضاء إلي الصفراء اللون بھا عروق بنفسجية 
  
  .الساق مضلعة، اeوراق مختزلة إلي حراشيف،  صفراء اللون:بادرةال

  .لونھا أسود، خشنة الملمس، بيضاوية الشكل،  مللي٠.١حجمھا أقل من : البذور
  

-:Description  
  

Annual winter brown or yellowish parasites plants, stem 
erect, unbranched, leaves reduced colorless scales, dense 
below, flowers in dense thick spikes, corolla bell – like white 
– yellowish with purple veins. 
 
Seedling: yellowish, leaves reduced calourless, triangular scales on the 
stem. 

Seeds: Seeds less than 0.1 mm size, obovate shape, large pusticulate in 

texture, black. 



 



Oxalidaceae 
 

                                                                 Sorrel yellowحمض 
Oxalis corniculata, L .  
Oxalidaceae 

 -:الوصف 
من الحشائش الحولية الشتوية أو ثنائية الحول، ذات ساق قائمة ضعيفة   

ع وجود عنق طويل ث_ثية، الوريقات قلبية مفترشة متفرعة، اeوراق متبادلة م
الشكل عرضھا أكبر من طولھا ،ذات زغب، التزھير في شكل أنبوبي، عادة ما 
يكون أطول من الورقة، اeزھار صفراء اللون، الثمرة تحتوي علي العديد من 

                                                                    .البذور ذات شكل أسطواني
 

 الورقة الفلقية مستديرة ولونھا قرمزي من أسفل السطح والورقة اeولى :البادرة
 .ذات ث_ث وريقات

 مللم بيضاوية الشكل مستديرة من أعلى ومستدقة من من ١.٥- ١ طولھا :البذور
  .أسفل توجد بھا خط بارز مميزة، ذات لون بني

 
Description:-  
 

Winter annual or perennial herb, stem erect weak, 
procumbent, branched, Leaves alternate with long petioled, 
three foliate, leaflets cordite wider than longer, hairy, 
inflorescence umbel like usually longer than the leaves, 
flowers yellow fruit included many seeds take cylindrical 
shape. 
 
Seedling: Cotyledons leaf orbicular, cotyledon blades often 
tinged pink on the lower surface, first leaf already trifid. 
Seeds: 1.0-1.5 mm long, oval in outline, apically rounded 
apically rounded basally pointed brown surface distinctly 
transversely ridged. 



 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                     Round- headed plantain ودنة
Plantago lagopus, L. 
Plantaginaceae  

  -:الوصف 
من الحشائش الحوليTة الTشتوية عريTضة اeوراق، الTساق غائبTة، اeوراق   

 عTروق واضTحة ،خاليTة مTTن ٥ -٣ مTن ورديTة الTشكل مTستدقة الطTرف يوجTد عليھTTا
الزغTTب تقريبTTا ذات حافTTة كاملTTة أو مTTسننة مTTن القمTTة، التزھيTTر فTTي نTTورات كثيفTTة 

 مTTرات طTTول الورقTTة تأخTTذ الTTشكل ٤ -١تحملھTTا أعنTTاق طويلTTة يTTصل طولھTTا مTTن
المTTستدير أو اeسTTطواني عنTTد النTTضج صTTوفية الTTشكل، الثمTTرة كبTTسولة بھTTا ثTT_ث 

  .بني كرابل، البذور ضيقة لونھا 
  

 يبلغ طول اeوراق الفلقية خمس أمثال عرضھا ناعمة ينقصھا ظھور عنق :البادرة
مميز، اeوراق الحقيقية اeولي طولھا أيضا خمس أمثال عرضھا العرق الوسطي 

 .واضح في شكل إنخفاض
 مم، ذات شكل بيضاوي ضيق إلي ١.٥ بذرة، طول البذرة ٢الثمرة بھا : البذور

  .إھليجي
Description:-  

 
Annual winter herb, stem absent, leaves rosette, 

lanceolate with 3 -5 nerved, almost glabrous, margin entire or 
serrate into the apex, inflorescence in dense spike, scapes 1 - 4 
times as long as leaves, take spherical to cylindrical shape in 
mature, woolly, fruit, capsule, 3 - celled, seeds narrowly, 
brownish, glossy.  
 
Seedling: Cotyledon leaves more than five times as wide, 
smooth lacking a distinct petiole, first true leaves alternate, 
lacking distinct petiole.  
Seeds: Two seeds/ fruit, 1 – 1.5 mm long, narrowly ovate to 
elliptic in outline, surface glassy. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                            Great plantainلسان الحمل 
Plantago major , L . 
Plantaginaceae      

  -:الوصف 

راق معنقTة خاليTة مTن الزغTب، من الحشائش المعمرة، عديمة الساق، اeو  
 عTTروق ٧ -٣تأخTTذ الTTشكل الTTوردي ذات حافTTة كاملTTة، بيTTضاوية الTTشكل بھTTا مTTن 

واضTTحة، التزھيTTر فTTي نTTورات سTTنبلة إسTTطوانية بنيTTة إلTTي خTTضراء اللTTون، الحامTTل 
  .الزھري أطول من الورقة، الثمرة كبسولة بيضاوية الشكل، البذور مربعة المقطع

  
 بيضاوية ذات لون أخضر غامق، اeوراق الحقيقية اeولي الورقة الفلقية: البادرة

  .ذات حافة كاملة، متبادلة. ذات ملمس ناعم
 مم، لونھا بني، السطح ١.٥ – ١بيضاوية الشكل نھايتھا مسطحة، طولھا : البذور

  .أملس، تشبه القارب
  

Description:-  
 
Perennial herb, stem absent, leaves petioled, glabrous, 

rosetted, margin entire, take ovate shape, apex acute, 3 - 7 
nerved, inflorescence in spike, scape longer than leaf, spike 
cylindrical brownish -  green, fruit capsule ovate, seeds 
angled. 
 
Seedling: Cotyledon blades dull green, lanceolate, first true 
leaf linear, flattened smooth on both surfaces, marginally, 
entire.  
Seeds: Seeds ovate flatted in its end 1 – 1.5 mm in size, 
brown, smooth in surface, boot shape. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prickly dock                                                 ضرس العجوز                                                           
Emex spinosus (L.) Compd. 
Polygonaceae 

 -:الوصف 
من الحشائش الحولية الشتوية غزيرة التفريع من القاعدة ،ذات ساق قائمة 

 إلTي مTستطيلة أو شبة قائمة قد تأخذ اللون اeحمر، اeوراق متبادلة معنقTة بيTضاوية
الشكل، اeزھار صغيرة الحجم توجTد فTي تجمعTات أو فTي نTورات إبطيTة، اeزھTار 
المؤنثة جالسة و المذكرة معنقة، والثمار مفردة يحيط بھا غ_ف ثمري صلد به نقTر 

  .مثلثة الشكل وعليھا أشواك صلدة منحنية
  

  . اeوراق الفلقية شريطية ذات لون أخضر محمر:البادرة
 مم، لھا ث_ث أشواك، عليھا نقر صغيرة، خشبية، ٧  x ٥جم البذرة  ح: البذور

  .السطح ذات لون أخضر محمر
  

Description:- 
 
Annual winter herb, stem branched especially from the 

base, stem often reddish erect or sub erect, leaves alternated, 
petioled ovate – oblong, margin entire, flower small in 
axillary’s clusters, consisting of sessile female flowers and 
pedicelled male flowers, fruit single, enclosed, pitted, with 
recurved  rigid spines. 
 
Seedling: Cotyledon leaves lanceolate, green reddish.  
Seeds: Seeds 7x5 mm size, have 3 spines and small pores 
shape, woody -spiny in texture, reddish green. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Horsetail   knotgrassقرضاب  
Polygonum equisetiforme, Sibth &Sm. 
Polygonaceae 

 -:الوصف
ئش المعمرة ذات ساق مفترشTة ونTادرا مTا تكTون قائمTة، غزيTرة من الحشا  

التفريTTع خاليTTة مTTن الزغTTب خTTشبية مTTن أسTTفل، اeوراق متبادلTTة ،جالTTسة، مTTستطيلة 
الTTشكل مTTستدقة الحافTTة ذات لTTون أخTTضر مائTTل إلTTي الحمTTرة، اeزھTTار تتقTTاطع مTTع 

ض إلTTي النTTورة ا لجانبيTTة وتTTصنع سTTنبلة طويلTTة طرفيTTة، الغTT_ف الزھTTري لونTTة أبTTي
  . قرمزي 

 
 مم، ذات لون أسود، ١.٦ – ٠.٩ مم، عرضھا ٢مثلثية الشكل ، طولھا : البذور

  .السطح أملس �مع
 
Description:-  

 
Perennial herb, stem procumbent, branched, glabrous, 

woody at the lower Bart, leaves alternate, sessile oblong, 
lanceolate, reddish green, flowers interrupted axillary clusters 
making lax terminal spikes, perianth white or pink, fruit 
achen, glassy brownish. 
 
Seeds: Triangular shape in green cross section, surface glassy, 
black color. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dentated dock                                                                 الحميض                                                 
Rumex dentatus, L  
Polygonaceae 

 -:الوصف 
مTTن الحTTشائش الحوليTTة الTTشتوية عريTTضة اeوراق ذات سTTاق قائمTTة تكTTون 

 يصل طول العنق فيھTا عادة متفرعة من أعلي خالية من الزغب، اeوراق معنقة قد
إلي نفس طول النصل، اeوراق السفلي مستطيلة الشكل، أمTا اeوراق العليTا فتكTون 
أصغر حجما من اeوراق السفلي كذلك أعناقھا أصTغر، يوجTد عليھTا تTسنين بTسيط، 
التزھيTTر فTTي نTTورات بTTسيطة تكTTون لولبيTTة الTTشكل توجTTد فTTي آبTTاط اeوراق ضTTيقة 

ة الشكل ،بندقة،  لونھا أحمر عند النضج، البذور لونھTا مستدقة الطرف، الثمار مثلث
 .مائل إلي البني 

  
الورقة الفلقية مستطيلة الشكل إلي بيضاوية، ذات حافة كاملة، الورقة : البادرة

  .الحقيقية اeولي بيضية ذات طرف مستدق أو مستدير
ثلثيTTة  مTTم بيTTضاوية الTTشكل، م٢.٥ – ٢ذات طTTول  تبقTTي البTTذور فTTي اeشTTنة: البeeذور

 مTTم، ذات لTTون ١.٦ – ٠.٩ مTTم، عرضTTھا ٢الTTشكل ذات حTTواف واضTTحة، طولھTTا 
  .محمر، السطح أملس �مع

  
Description:-  

 
Annual winter herb, stem erect, usually branched above, 

glabrous, leaves petioled almost as long as blade, lower leaves 
also their petioled, with simple dentate, inflorescence simple 
branched with many whorled whorls in subtended by narrow 
lanceolate leaves, fruit trigonous, nut, reddish at maturity, 
seeds brownish. 

 
Seedling: Cotyledon oblong to broad ovate, first true leaf 
ovate entire apex acuminate or rounded. 
Seeds: Seeds retained with achene, 2-2.5 mm long, oval in out 
line tapered to a short apex, triangular in green cross section, 
surface glassy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



  ورد النيل      
Eichhornia crassipes, ( Mart. ) Solms- laub. in A.DC.  
Pontederiaceae   
 

  -:الوصف 
من الحشائش المائية المعمرة ، اeوراق مTستديرة الTشكل ذات نTصل شTبه   

منتفخ معنTق ، اeزھTار طويلTة ، ذات لTون بنفTسجي شTاحب ، الفTصوص العليTا مTن 
التTTويج أعTTرض ، يوجTTد بھTTا بقTTع زرقTTاء أو صTTفراء فTTي الوسTTط ، غزيTTرة التفريTTع 

  .الجذري عند العقد 
 
Description:-  
 

Perennials aquatic plant, leaves orbicular with bladder - 
like, swollen petioles, flowers long pale violate, upper lobe 
larger a patch of blue with yellow center, richly branched roots 
at the nodes. 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
 





                                            
                                               Common purslane رجلة

                
Portulaca oleracea, L .                                           

Portulacaceae 
  -:الوصف 

مTن الحTشائش الحوليTTة الTصيفية ذات سTTاق مفترشTة، تتفTTرع مTن القاعTTدة،  
TTن الزغTTة مTTة خاليTTسة، ذات حافTTون جالTTا تكTTا مTTة غالبTTوراق متقابلeستديرة، اTTب، م

كاملة، تأخذ الشكل البيضاوي التزھير في نورات طرفيTة، اeزھTار جالTسة، الكTأس 
مTTن  بTت_ت صTTفراء اللTTون، الثمTرة كبTTسولة تتفTTتح عنTد النTTضج ٥ سTب_ت، التTTويج ٥

.وتحتوي علي العديد من البذور خ_ل مصراع   
 

اق الفلقية طويلة بيضاوية تشبه لحد ما الكأس غضة، الورقة الحقيقية اeور: البادرة
اeولي سميكة غير معنقة شكلھا بيضاوي تشبه الكأس لونھا أخضر غامق 
.عصيرية  

 مTTم، كرويTTة الTTشكل أو تميTTل قلTTي_ للTTشكل الكلTTوي، ٠.٨-٠.٦حجمھTTا مTTن  : البeeذور
.لونھا أسود توجد علي سطحھا صفوف من درنات صغيرة  
 
Description:-  

 
Annual summer herb, stem prostrate, branching from the 

base, glabrous, round, leaves opposite, almost sessile, margin 
entire, take ovate shape, inflorescence in terminal clusters, 
flowers sessile, calyx 5 sepals, corolla 5 petals yellow, fruit a 
capsule opening by a lid and containing many seeds.  
 
Seedling: Cotyledon leaves long-oval K similar to club 
shaped, fleshy, first leaves thick unpetulate, oval to oblong-
club shaped, dark green glossy and fleshy.  
Seeds: 0.6-0.8 mm size, circular or slightly kidney, black 
surface with rows of small tubercles glossy or dull. 





     Primpemel عين الجمل                                                –عين القط     
Anagallis arvensis, L. 

Primulaceae 
 الوصف:-  
ة التفريTع ومفترشTة، من الحشائش الحولية الشتوية ذات ساق رقيقTة كثيTر 
اeوراق متقابلة جالسة بيضاويه الشكل ذات طرف مستدق، توجد اeزھار في آباط 

 بTت_ت زرقTاء أو حمTراء اللTون، ٥اeوراق العليا بصورة فردية، التويج مكون مTن 
  سب_ت دقيقة ملتحمة عند القاعدة، الثمTرة كبTسولة، البTذرة بنيTة ٥الكأس مكون من 

.ة الحجم داكنة اللون صغير  
 

الورقة . اeوراق الفلقية تشبه الملعقة ذات قمة مدببة، ذات حافة ناعمة: البادرة
. الحقيقية اeولي مستديرة إلي بيضاوية ذات حافة كاملة  

 مللي دائرية ذات حواف واضحة ولھا قمة غير حادة ١يبلغ طول البذرة : البذور
.الملمس به نتوءات درنية  
 
Description:-  

 
Annual winter herb, stem 4 angled much branched, 

leaves opposite, sessile, ovate - lanceolate, flowers single in 
the axile of upper leaves, corolla five petals blue or red, Calyx 
5 sepals, linear, United at the base, Fruit a globular lid- 
capsule, seeds dark brown. 
 
Seedling: Cotyledons leaves spatulate acuminate, smooth 
margin. first true leaf round ovate to broad-ovate entire 
margin. 
Seeds: 1 mm in diameter, spherical irregular ovate shape, 
tuberculate in texure brown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Water pimperneحبق 
Veronica anagallis- aquatica, L . 

Scrrophulariaceae 
  -:الوصف  

مTTTن الحTTTشائش ثنائيTTTة الحTTTول ذات سTTTاق قائمTTTة زغبيTTTة تقريبTTTا، اeوراق   
Tساق بقاعTرتبط بالTدة عريضة ذات طرف مستدق بيضاوية الشكل ذات حافة مسننة ت

شبة قلبيTة، التزھيTر فTي نTورات راسTيمية كثيفTة متقابلTة الزھTرة ذات حامTل زھTري، 
 شTTاحب، الثمTTار كبTTسولة قالكTTأس مفTTصص، التTTويج ذو لTTون قرمTTزي شTTاحب أو أزر

 .مستديرة تقريبا، البذور عديدة منضغطة 
 
Description:-  

 
Perennial herb, stem erect, almost glabrous, leaves 

broadly, lanceolate, obovate, margin serrate, with amplexieaul 
subcordate base, flowering in rich narrow raceme opposite, 
flowers pedicelled, calyx lobed, corolla pale pinkish or pale 
blue, fruit capsule almost rounded, seeds many compressed. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Downy thorn apple                                                            داتورة 
Datura stramonium innoxia L. 
Solanaceae 

   -: الوصف
، ناعمTة،  مجوفTةمن الحشائش الحولية الصيفية متفرعة ذات ساق عTشبية  

التTسنين، الTسطح  ة اeوراق خالية من الزغب تقريبا، متبادلة، معنقة، الحافة منتظم
 السطح الTسفلي أخTضر فTاتح، اeزھTار منفTردة  بينمالون أخضر غامقذات العلوي 

 فTTصوص قمعيTTة الTTشكل، الثمTTرة ٥ وريقTTات، التTTويج ٥إبطيTTة، الكTTأس يتكTTون مTTن 
  .كبسولة شوكية تتفتح من القمة عند النضج

  
اeوراف الفلقية رمحية : البادرة  

حقيقيTTTة اeولTTTي ذات عنTTTق طويTTTل بيTTTضاوية مTTTستدقة ذو عنTTTق قTTTصير، والورقTTTة ال
  .مستدقة

 مم، شكلھا كلوي أو شبه دائرة ، السطح خTشن مTع شTبكة ٣-٢عرضھا من : البذور
.لونھا من بني داكن إلي اeسود، من النتوءات والنقر  

  
Description:-  
 

Annual summer herb, branched, stem herbaceous, 
hollow, smooth, leaves almost glabrous, alternate, petioled, 
margin irregularly toothed, upper surface dark green, lower 
surface light green. flowers solitary axillary, calyx B – angled 
tubular, corolla 5 lobed funnel shaped, fruit capsule, prickly, 
opens at the apex at maturity.  
 
Seedling: Cotyledons blade thick, lanceolate acuminate short 
petiolate, first true leaf long petiolate, ovate acuminate.  
Seeds: Seeds 2-3 mm wide, kidney-shaped or approximately 
circular, surface  rough with a network of veins, dark brown to 
black color. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Downy thorn apple                                                            داتورة 
Datura innoxia L. 
Solanaceae 

   -: الوصف
 سTم، ذات تTسنين قليTل، ا�زھTار ١٥ا�وراق بيضاوية الشكل يبلغ طولھا   

  . مم١٢-٨لونھا ابيض، الثمرة ذات أشواك كثيفة طولھا 
  

اeولي اeوراق الفلقية رمحية مستدقة ذو عنق قصير، والورقة الحقيقية : ادرةالب
  .ذات عنق طويل بيضاوية مستدقة

٣حجمھا من : البذور X  مم، شكلھا كلوي أو شبه دائرة ، السطح خشن مTع شTبكة ٤
.من النتوءات والنقر، لونھا بني فاتح  

  
Description:-  
 

Leaves about 15 cm, ovate, little dentate, flowers white 
or lavender. Fruit with needle like, 8-12 mm long, dense 
prikles. 
Seedling: Cotyledons blade thick lanceolate acuminate short 
petiolate first true leaf long petiolate ovate acuminate. 
Seeds: Seeds 3X4 mm size, kidney-shaped or approximately 
circular, surface rough with a network of veins, light brown 
color. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 .Hyoscyamus muticus, L                                                 السكران
        
 Solanaceae   

   - :الوصف 
لتفريTع مTن أعلTي، اeوراق لحميTة  معمTرة ، غزيTرة اة صحراويةشيلحش 
بيTTضاوية إلTTي مTTستطيلة الTTشكل خTTضراء اللTTون خاليTTة مTTن الزغTTب، معنقTTة، مTTستدقة 
الطTTرف ذات حافTTة كاملTTة إلTTي مموجTTة، اeزھTTار قمعيTTة الTTشكل، التTTويج أطTTول مTTن 
الكأس يتميز بلون قرمزي به بقع بنفسجية تتراص بزاويTة حTادة علTي طTول محTور 

.ة تتفتح بالمصاريع السنبلة، الثمرة كبسول  
 

اeوراق الفلقية رفيعة بيضاوية، اeوراق الحقيقية اeولTي بيTضاوية طويلTة : البادرة
.لونھا أخضر �مع  

 مم، لونھا بني غامق، السطح بTه بTروزات بTشكل ١.٥ – ١حجم البذرة من : البذور
.درني  
 
Description:-  

 
Perennial desert herb, strong, branched above, leaves 

fleshy, ovate - oblong, green, glabrous, petiole, lanceolate, 
margin entire - undulate, flower funnel shape, corolla much 
longer than calyx, purple with violate spots, oblique in spikes, 
fruit capsule opening by lid. 
 
Seedling: Cotyledons leaves slender ovate, first true leaf 
elongated oval with light green veins. 
Seeds: 1 x 1.5 mm size, brown dark color, surface tuberculate. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Physalis angulata 
Solanaceae 

   - :الوصف 
 سTTم، اeزھTTار ٧اeوراق معنقTTة بيTTضاوية مTTسننه تTTسنين خTTشن طولھTTا  
.صغيرة، صفراء، الثمرة حسلة خضراء  
 

 الورقة الفلقية بيضية الشكل عريضة مستدقة في نھايتھا، مع وجTود عTرق : البادرة
.وسطي سفلي واضح، الورقة الحقيقية اeولي بيضاوية مسننة الحافة مستدقة  
 
Description:-  
 

Leaves petioled, ovate, acute coursly serrate, up to 7 cm 
long, flowers small, yellow, berry green. 
 
Seeds: Cotyledons broad-oval, with tip, margin entire, 
petiolate, with marked mid vein, first leaf, oval margin serrate. 



 

  
  
  



                                                                             Black nightshadeعنب الديب 
Solanum nigrum ,L .   

Solanaceae   
   -:الوصف 

مTTTن الحTTTشائش الحوليTTTة الTTTصيفية عريTTTضة اeوراق ،ذات سTTTاق قائمTTTة  
مستديرة خالية من الزغب، اeوراق متبادلة، جالسة ذات حافTة كاملTة إلTي مموجTة، 

 خمTسمكون من بيضاوية الشكل، اeزھار ابطية ذات حامل زھري قصير، الكأس 
 بت_ت تأخذ الشكل النجمي ذات لون أبيض، الثمار خمسسب_ت، التويج مكون من 

سوداء اللون عند النضج، الثمرة بره �معة بھا العديد من البTذور، البTذور بيTضاوية 
.الثمار الخضراء سامة . الشكل مسطحة   

 
، يوجTTد عليھTTا الورقTTة الفلقيTTة بيTTضية الTTشكل عريTTضة مTTستدقة فTTي نھايتھTTا: البeeادرة

شعيرات علي حافتھا مع وجود عرق وسطي سفلي واضح، الورقة الحقيقية اeولي 
.بيضاوية كاملة الحافة مستدقة  

 مم ذات شكل بيضاوي إلي مستديرة لونھا أصفر شاحب ١.٨- ١.٢قطرھا : البذور
  .أو بني غامق، ذات سطح خشن مع وجود شبكة من العروق

 
Description:-  
 

Annual summer herb, stem erect, glabrous, round, leaves 
alternate, sessile, margin entire or undulate, ovate shape, apex 
acute, flowers with short peduncled, axillary, calyx five 
sepals, corolla five petals take star shape, white, fruit berry, 
black at maturity, shining, with numerous seeds, seeds ovate, 
flat, green fruit as the plants are poisonus,  
 
Seedling: Cotyledons broad-oval, with tip, margin entire, 
petiolate, sparsely hair, with marked mid vein, first leaf, oval 
entire toothed. 
Seeds: 1.2-1.8 mm diameter round to oval in outline, pale 
yellow to dark brown, surface roughened with a network of 
veins. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تم أخذ أخذ الصور الفوتوغرافية للنباتات الكاملة وبادراتھا وبذورھا 
للحشائش المصرية الواردة في ھذا المتن وأعداد وصف لھا بواسطة الھيئة البحثية 

 مع ٢٠١١ حتي ٢٠٠٩المركزي لبحوث الحشائش في خ_ل الفترة من للمعمل 
اzستعانة ببعض المراجع العربية واeجنبية لتعريف ووصف النباتات الكاملة 
.والبادرات والبذور لبعض الحشائش المنتشرة في مصر  

BIBLIOGRAPHY 
Shaukat, A. C. and Muhammad, A.; 1987. Weeds of Saudi 

Arabia and the Arabian Peninsula. National Herbarium 
Regional Agriculture and Water Research Center 
Ministry of Agriculture and Water P.O. Box 17285, 
Riyadh 11484 Kingdom of Saudi Arabia. 

Raman Revri 1933, Weeds of North Yemen GTZ. 
Stucky, J., M.; Monaco, T. J.; Worsham, A. D. 1981, 

Identifying seedling and mature weeds common in the 
South eastern, United States. North Carolina State 
University at Raleigh. 

Bayer Crop Science, 2010. Betanal weeds in sugar beet. 14 
revised ed. 

Bischof, F.; 1978. Common weeds from Iran, Turkey, the 
Near East and North Africa GTZ. 

Hanf, M., (undated). Supplement to the arable weeds of 
Europe. The division of weed seedlings into group, 
BADF. 

Grass weeds 1 Dacument Gibaeigy. 
Grass weeds 2 Dacument Gibaeigy. 
Monocots weeds 3 Dacument Gibaeigy. 

Vivi Tockholm; 1974. Students flora of Egypt 2nd ed. 
 
 


