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Amaranthaceae
 .Slender amaranthعرف الدیك           

Amaranthus ascendens, lois .
     ǚ :- 

من الحشائش الحولیة الصیفیة ذات ساق قائمة       
أو مفترشة یوجد بھا أخدود طولي علي امتداد   
الساق، ال یوجد علیھا زغب، األوراق متبادلة     
معنقة ذات حافة كاملة بیضاویة الشكل، ذات    
طرف حاد، النورة في تجمعات إبطیھ أو طرفیة،     
األزھار وحیدة الجنس أو ثنائیة، الثمار ببندقة،      

.  محاطة بثالث سبالت، البذور سوداء اللون     
األوراق الفلقیة رقیقة تأخذ شكل الكأس،      : البادرة 

الورقة الحقیقیة بیضاویة یوجد بھا بعض        
. تسنین
 مللم، كرویة ذات ١×١یبلغ حجم البذرة  :  البذور 

. سطح ناعم لونھا أسود  
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Amaranthaceae
       عرف الدیك             

Amaranthus chlorostchys, willd
    ǚ :- 

 من الحشائش الحولیة الصیفیة أو ثنائیة   
الحول ، ذات ساق قائمة مستدیرة خالیة من الزغب      
متفرعة، األوراق متبادلة مستدقة الطرف بیضاویة    
الشكل ذات حافة كاملة، معنقة، التزھیر في نورات   
طرفیة و إبطیھ، األزھار ذات لون أصفر إلي األحمر 
واألزھار المذكرة والمؤنثة تكون مختلطة في العنقود    
الزھري ، الثمار كبسولة ، البذور سوداء منضغطة   

. المعة 
األوراق الفلقیة رقیقة تأخذ شكل الكأس،    : البادرة 

. الورقة الحقیقیة بیضاویة یوجد بھا بعض تسنین  
  مللي ، ٠٫٨ X ٠٫٨یبلغ حجم البذرة   :  البذور 

.كرویة ذات سطح ناعم لونھا أسود المع  
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Amaranthaceae
عرف الدیك 

Amaranthus hybridus, L. 
     ǚ :-

من الحشائش الحولیة الصیفیة، ذات  
ساق قائمة مستدیرة خالیة من الزغب،   
األوراق بیضاویة إلي مستطیلة الشكل،  
معنقة، ذات حافة كاملة، یوجد علي السطح  
السفلي منھا عروق بیضاء اللون واضحة،    
التزھیر في نورات إبطیھ قصیرة، البذور  

. صغیرة سوداء المعة  
األوراق الفلقیة رقیقة تأخذ شكل   : البادرة 

الكأس، الورقة الحقیقیة بیضاویة یوجد بھا     
.بعض تسنین  

 مللي ، كرویة  ١×١یبلغ حجم البذرة :  البذور 
.ذات سطح ناعم لونھا أسود 
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Asclepiadaceae
Cynanchum acutum, L

 -:  لوصف ا
من الحشائش المعمرة ذات طبیعة     
نمو مفترش، تأخذ الساق الشكل األسطواني،   
عاري، ذو لون أخضر یحتوي علي عصیر 
لبني، األوراق قلبیة الشكل متقابلة، ذات حافة   
كاملة، معنقة، األزھار توجد في نورات   
مشطیة ، توجد في إباط األوراق،الزھرة ذات  
عنق طویل، تتمیز بلون أبیض إلي قرمزي،  

.  الثمرة صغیرة مستطیلة، ناعمة   
األوراق الفلقیة قلبیة الشكل، األوراق  : البادرة 

 .الحقیقیة األولي معنقة متقابلة  
 زوایا ٣ مللي، لھا ٣X٣حجمھا  : البذور 

.محببة الملمس  
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Asclepiadaceae
بیض العشار                             

Calotropis procera , ( Ait.) Ait. F
 -:الوصف 

شجیرات معمرة أو أشجار صغیرة،    
األوراق بیضاویة الشكل عریضة غضة ذات  
حافة كاملة، التزھیر في نورات طرفیة أو 
إبطیة، األزھار لونھا یتراوح من األخضر إلي  
القرمزي، تأخذ الثمار شكل شبھ مستدیر حیث   

 سم تأخذ اللون ١٥یبلغ عرضھا حوالي 
األخضر، البذور بیضاویة الشكل یوجد بنھایتھا   

 .شعیرات بیضاء حریریة المعة  
األوراق الفلقیة عریضة بیضاویة، : البادرة 

.األوراق الحقیقیة األولي تشبھ األوراق الفلقیة
 سم، ١٠ x ٥الثمرة جرابیة طولھا   : البذور

 مللي، ٨البذرة لھا خصلة من الشعیرات طولھا 
.مبططة، بیضیة 
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Caryophyllaceae
Corn spurryأبو غالم  

Spergularia marina, (L.) 
Griseb.

-: الوصف 
من الحشائش الحولیة الشتویة أو ثنائیة    
الحول ذات ساق قائمة خالیة من الزغب 
متفرعة من القاعدة، تأخذ األوراق الشكل 
األسطواني، رفیعة، غضھ، متقابلة، متزاحمة   
عند مكان خروجھا، تظھر في شكل سواري،   
األزھار صغیرة ذات لون أبیض أو قرمزي   
فاتح، البتالت تكون عادة أصغر من السبالت،   
وتتمیز ھذه الحشیشة بقدرتھا علي النمو في   

.األراضي الملحیة
 األوراق الفلقیة رقیقة شكلھا أبري    : البادرة 

رفیع قائمة، الورقة الحقیقیة األولي أبریة
 مللي ٠٫٢٥ x ٠٫٢٥یبلغ حجمھا :  البذور 

لونھا بني ، السطح خشن ، بیضاویة الشكل، 
.داكن
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Chenopodiaceae
                             Sea beta  السلق

Beta vulgaris, L.

-: الوصف 
حشیشة حولیة شتویة ، ذات ساق قائمة    
علیھا زغب أحیانا، األوراق متبادلة لونھا    
أخضر غامق قلبیة الشكل إلى بیضاوي مستدقة 

 ٤ -٢الطرف ومعنقة  و العنقود الزھري بھ من 
أزھار تترتب في نورات مورقة غیر منتظمة     

. والمبیض بھ ثالث كرابل  
 األوراق الفلقیة مستطیلة أو     : البادرة 

.بیضاویة، الورقة الحقیقیة األولي جالسة
 ٦ x ٥ إلي ٣  ٢x یبلغ حجمھا    :  البذور 

لونھا بني    ، مم خشبیة غیر منتظمة الشكل    
.مخضر
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Chenopodiaceae
White goosefoot                  زربیح

Chenopodium album, L.
                                                             -:الوصف

 حشیشة حولیة شتویة، ذات ساق قائمة       
توجد علیھا أوراق متبادلة تتمیز بلون ابیض      
دقیقي في السطح السفلي لألوراق، األوراق مثلثة   

مستدقة الطرف مسننة تسنین   . إلى بیضاویة الشكل
غیر منتظم، نظام التزھیر إما في نورات إبطیھ أو     
طرفیة و تأخذ األزھار اللون األبیض عند   

.   التزھیر
مستدیرة  ، األوراق الفلقیة طویلة رفیعة  : البادرة 

الورقة الحقیقیة ، ذات جانب محمر   ، عند القمة 
بیضاویة إلي مثلثة الشكل ذات عنق طویل لونھا     

.أخضر مزرق فاتح
،  مم١،٦ – ١،٢یبلغ قطر البذرة من : البذور 

، مستدیرة ذات لون أسود سطحھا خشن لحد ما 
. المعة
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Chenopodiaceae
زربیح                              

Chenopodium ambrosiodes

                                      -: لوصف ا
الساق قائمة ومفترشة من القاعدة غیر   
متفرعةأو متفرعة بشكل حر، ناعمة، مغطاه   
بغدد، األوراق متبادلة تطلق رائحة منفرة عند   

. سحقھا
األوراق الفلقیة خضراء مصفرة، : البادرة 

بیضاویة معنقة، أول ورقتین حقیقیتین     
.متقابلتین، كاملة الحافة أو متموجة قلیال   

 مم، كرویة شكل   ١ – ٠٫٨البذرة  : البذور 
.العدیسة، توجد ندبة حافیة، السطح المع
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Compositae

رجل الحمامة 
Ammania aegyptiaca

 - :الوصف
حشیشة حولیة صیفیة، األوراق 
حادة، األزھار صغیرة لونھا مرمري،   

 مم٢٫٥ – ٢الكبسوالت  
األوراق الفلقیة ذات شكل معین وذات :البادرة 

قمة مستدیرة، األوراق الحقیقیة تشبھ األوراق  
.الفلقیة
 البذور مثلثة إلي بیضاویة قطرھا من :البذور
. مم، لونھا بني إلي األسود٠٫٥ – ٠٫٢٥
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Compositae
                             Black jackإبرة العجوز   

Bidens pilosa, L.
 -: الوصف 

من الحشائش الحولیة الشتویة ذات الساق 
القائمة، األوراق مركبة ریشیة متقابلة أما الوریقات      
فھي بیضاویة الشكل إلي مثلثة ذات حافة مسننة    
مستدقة الطرف، التزھیر في نورات ھامیة األزھار 
الشعاعیة البیضاء بھا تتساقط وتبقي األزھار    

  ٤ -٢القرصیة الصفراء اللون، الثمار أشنة بھا من  
أشواك تعلق بالمالبس أو الجلد أو أي شئ آخر    

.كطریقة من طرق االنتقال للحفاظ علي النوع   
 الورقة الفلقیة شریطیة، الورقة الحقیقیة : البادرة 

 زوج من الوریقات ٢ – ١األولي معنقة وتحمل من  
.الریشیة المعنقة 

 مم شكلھا أبري مع وجود     ١٠ x ١الحجم : البذور 
لونھا بني داكن إلي    ،  أشواك وسطحھا شوكي ٤

.أسود
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Compositae
                   Chicoryالسریس أو شیكوریا    

Cichorium pumilum,  
Jacq.

-: الوصف 
من الحشائش الحولیة الشتویة ذات ساق    
قائمة مستدیرة الشكل یوجد بھا أخدود طولي،       

  األوراق العلیا جالسة قصیرة، -األوراق متبادلة  
أما األوراق السفلي نصف معنقة مفصصة ریشیا،   

)   ھامیة(الحافة منتظمة التسنین، األزھار رأس   
األزھار الجانبیة جالسة توجد في أزواج، الطرفیة 
منھا منفردة معنقة، األزھار الشعاعیة زرقاء     
اللون أما األزھار القرصیة غائبة، الثمار فقیرة 

.یوجد علیھا حراشیف قصیرة 
 الورقة الفلقیة عریضة وتشبھ الكأس،  : البادرة 

الورقة الحقیقیة األولي مستطیلة إلي بیضاویة مسننة  
 .أو مموجة 

م   ضلعة ،  م  م تاجی   ة ال  شكل  ٣- ١ طولھ   ا :الب  ذور 
.الشكل لونھا أصفر إلي البني
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Compositae
                            Fleabaneنشاش الدبان  

Conyza aegyptiaca, (L.) Dryand. In 
Ait.
     ǚ :- 

 من الحشائش الحولیة الصیفیة، ذات 
ساق قائمة متفرعة من أعلي یوجد علیھا شعیرات    

ناعمة، األوراق جالسة متبادلة، مستطیلة إلي  
ملعقیة الشكل ذات حافة مسننة تسنین عمیق،    
التزھیر في نورات رأسیة تحمل علي حامل  

زھري طویل، األزھار صفراء شاحبة، الثمرة  
.فقیرة

األوراق الفلقیة بیضاویة معنقة، األوراق    : البادرة 
. الحقیقیة مستقیمة رمحیة  

 مم تنتھي   ١٫٥ x ٠٫٥ حجم البذرة :البذور 
.بخصلة من الشعیرات، لونھا كریمي  
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Compositae
       ǚ

Conyza dioscoridis ,(L.) Desf .

 -:الوصف 
من الشجیرات المعمرة غزیرة   
التفریع، یوجد علیھا شعیرات بیضاء اللون،     
األوراق متبادلة ،مستدقة الطرف ذات حافة  
مسننة، األوراق جالسة مستطیلة الشكل،  
التزھیر في العدید من النورات الرأسیة، 
األزھار لونھا أصفر شاحب أو قرمزي،  

.الزھرة المركزیة أو الوسطیة خنثي   
 األوراق الفلقیة بیضاویة مطاولة    :  البادرة 

مسننة أو كاملة الحافة، الورقة الحقیقیة  
.األولي تشبھ األوراق الفلقیة

إنبوبیة الشكل   ،  مم٠٫٥ ١x حجمھا   :البذور 
ولونھا مصفر إلي  ، ولھا خصلة من الشعر

.البني
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Compositae
                Cudweedصابونة العفریت    

Gnapholium luteo - album  , L.
-: الوصف 

من الحشائش الحولیة الصیفیة 
عریضة األوراق، ذات ساق قائمة أو شبة  
قائمة، متفرعة من أعلي، ذات ملمس صوفي 
لوجود شعیرات بیضاء ناعمة، األوراق    
جالسة ملعقیة الشكل، األوراق العلیا   
مستطیلة إلي شریطیة ذات حافة كاملة،   
األوراق أیضا صوفیة الملمس، توجد   
األزھار في نورات رأسیة بیضاء إلي  

.صفراء اللون 
األوراق الفلقیة غیر معنقة، قمتھا     :البادرة 

شبھ مقطوعة، األوراق الحقیقیة تشبھ     
.األوراق  الفلقیة ولكنھا أكبر في الحجم  

أنبوبیة الشكل ولھا  ،  مم٠٫٥ x ١: البذور 
.خصلة طویلة من الشعر
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Compositae
 False daisy                     سویدة ، سعد 

Eclipta prostrata, L.
 -: الوصف 

حشیشة حولیة شتویة ذات ساق قائمة أو   
مفترشة متفرعة عند القاعدة، األوراق متقابلة ذات     
لون أخضر غامق یتحول إلي اللون األسود تحت 
ظروف الجفاف ،كذلك تأخذ الورقة الشكل  
المستطیل ،ذات طرف مستدق الحافة ذات تسنین أو  
تعریج متباعد، التزھیر في نورات إبطیھ علي ھیئة     
رأس أسطوانیة، األزھار قرصیة الشكل، األزھار 
الشعاعیة بیضاء اللون قصیرة و ضیقة أما األزھار 
القرصیة فھي بیضاء أیضا ذات أربعة أسنان، 

.   مم٣الثمرة أشنة ذات لون بني فاتح طولھا حوالي  
 األوراق الفلقیة خضراء قاتمة اللون، : البادرة 

.األوراق الحقیقیة كاملة الحافة متموجة 
 مم، مستطیلة الشكل، ذات ٢ x  ١ حجمھا   : البذور 

.لون بني إلي أسود، السطح بھ تجاعید
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Marysشوك الجمل   thistle                           
Silybum marianum , (L.) Gaertn.

Compositae
-: الوصف 

من الحشائش الحولیة  الشتویة عریضة 
األوراق، ذات ساق قائمة خالیة من الزغب متفرعة،  
األوراق السفلي معنقة، عریضة تأخذ الشكل الوردي  
لتزاحمھا عند مكان الخروج علي الساق مفصصة   
تفصیصا ریشیا، أما األوراق العلیا فھي جالسة  
واألوراق عموما ذات حافة شوكیة مبرقشة ذات   

) ھامة(عرق وسطي أبیض اللون، األزھار رأسیة 
عریضة ذات قنابات عریضة شوكیة الخارجیة منھا    

 سم تحیط بالرأس، األزھار ١٠تصل إلي حوالي 
بنفسجیة ، الثمرة اشنة تحیط بھا زوائد صفراء اللون     

 ملعقیة والورقة – الورقة الفلقیة مستدیرة   : البادرة 
األولي مستطیلة مع حافة مموجة وینتھي بأسنان      

. شوكیة
 مم لونھا بني فاتح ٧ X  ٢ حجمھا  :البذور 
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Sowthistleالجعضیض

Sonchus oleraceus, L.
Compositae

                                               -: الوصف

حشیشة حولیة شتویة أو ثنائیة الحول، ذات   
ساق قائمة، مجوفة، متفرعة، غالبا ما تكون خالیة  
من الزغب، األوراق السفلي متبادلة ،معنقة خالیة    
من الزغب أحیانا، یوجد بھا أذینات صغیرة، أما   
األوراق العلیا تكون أكبر في الحجم ،مشقوقة حتى   
العرق الوسطي مع وجود أذینات عند قاعدتھا،    
األزھار صفراء اللون، البتالت شریطیة الشكل   
الثمرة مضلعة ذات ثالث أوجھ ذات لون بني إلي    
بني محمر ودائما ما یوجد علي البذرة خصلة من     

.الزغب األبیض
 الورقة الفلقیة مستدیرة أو ملعقیة   : البادرة 

والورقة الحقیقیة األولي مستدیرة مع تسنین    ، معنقة 
.دقیق

 مم أنبوبیة    ٠٫٧ x  ٢٫٥ حجمھا  :البذور 
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Cocklebur شبیط

Xanthium strumarium, L. (= X. 
brasilicum Vellozo)

Compositae
 -:  الوصف

حشیشة حولیة صیفیة ذات ساق قائمة  
متفرعة، عدیمة األشواك، األوراق عریضة 
ثالثیة التفصیص أو مثلثیة الشكل لھا عنق      
طویل، ذات حافة متموجة، األزھار تكون    
العلیا مذكرة ، بینما تكون األزھار السفلي      

.   مؤنثة وتكون الثمار شوكیة    
ورمحیة   ،  الورقة الفلقیة ناعمة: درة البا

األوراق الحقیقیة  األولي  ، وتخرج من الثمرة 
.متبادلة وشكلھا مثلث إلي بیضاوي   

 سم وعلیھا  ١ ٢xالثمرة حجمھا  :  البذور 
. أشواك خشبیة ولونھا بني داكن  
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Convolvulaceae
Field bindweed      العلیق

Convolvulus arvensis, 
L.

:-الوصف 
حشیشة معمرة متسلقة ، خالیة من الزغب   
،ذات ریزوم متعمق، األوراق ذات حافة كاملة    
خطیة أو سھمیة الشكل متبادلة معنقة، البرعم       

 أزھار، یتكون الكأس من    ٣-١الزھري بھ من 
 مم    ٤ -٣  سبالت صغیرة ال یتعدى طولھا   ٥

غشائیة الحافة، التویج مكون من خمسة تقریبا    
بیضاء اللون ذات طرف عریض یوجد بھا    
تخطیط لونھ أحمر خفیف، الثمرة كبسولة یوجد       

.    بذور٤ -٢بھا من  
 الورقة الفلقیة ذات شكل قلبي :  البادرة 

یوجد تفصیص عنقي، الورقة الحقیقیة األولى  
.ذات شكل سھمي 

بیضاویة   ،   مم ١٫٢ x ٣ حجمھا  :البذور 
.لونھا بني إلي أسود   ، خشنة الملمس’ الشكل
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                                   ست الحسن
Ipomea eriocarpa

Convolvulaceae
:-الوصف 

عشب حولي، ملتف أو متسلق،   
 متر، األوراق قلبیة  ٢ –  ١یصل طولھ من 

 سم، لونھا ١الشكل، األزھار طولھا حوالي   
.قرمزي
األوراق الفلقیة ذات قمة مفصصة : البادرة 

تفصیصا غائراومستدقة النصل ناحیة الساق، 
ذات عنق قصیرة، األوراق الحقیقیة األولي 

 .كاملة الحافة مدببة
 مم، شكلھا   ٦ – ٤٫٥ البذور طولھا   :البذور 

كروي شكل ثمار البرتقال علیھا ندبة، لھا     
جانب محدب وكال السطحین مفلطح ویغطي        

بشعیرات دقیقة 
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Cleomaceae
أبو قرن                                                 

Gynandropsis gynandra L.

-: الوصف
نبات عشبي قائم بھ غدد، 
األوراق متبادلة ذات عنق طویل مقسمة    

 ١٠إلي خمس وریقات، یبلغ طول القرن     
سم، وتنتشر في األراضي الرملیة،  

.والطینیة، والطمییة  
األوراق الفلقیة ملعقیة، األوراق    : البادرة 

 .الحقیقیة األولي ملعقیة معنقة  
شبھ كرویة أو بیضاویة، قطرھا   : البذور 
 مم، ذات لون أسود سطحھا     ٢ – ١٫٥
. مجعد
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Cruciferae
Shepherds purseكیس الراعي                 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus.
.-: الوصف 

من الحشائش الحولیة الشتویة، ذات ساق 
 األوراق السفلي تأخذ  –قائمة متفرعة من القاعدة 

الشكل الوردي لتزاحمھا وھي معنقة تتمیز       
بتفصیص غائر  أما األوراق العلیا فھي جالسة 
فردیة متبادلة، األزھار طرفیة معنقة ، الكأس مكون  

 بتالت   ٤ التویج مكون من  –سبالت دقیقة  ٤من 
بیضاء اللون أطول من السبالت، الثمرة قلبیة الشكل   
منبسطة، المبیض مكون من كربلتین بكل واحدة       

.  بذرة، البذرة لونھا بني فاتح ١٢-٨منھم من  
األوراق الفلقیة خضراء اللون مستطیلة  : البادرة 

قصیرة جدا الورقة الحقیقیة األولي بیضاویة إلي  
.ملعقیة كاملة الحافة 

 مم مستطیلة   ١٫٢-٠٫٩یبلغ طول البذرة  : البذور 
  .لونھا بني فاتح یوجد بالسطح نقر خفیفة   
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 الحشائش ثنائیة الحول -:ثانیا 

:الحشائش المعمرة عریضة األوراق ومنھا) أ ( 

لھا وتمكث بالتربة من سنة وتزید عن الثالث سنوات متى توفرت ظروف النمو     
ذرة أوالریزموات  وھى صعبة المكافحة حیث أنھا تتكاثر بأكثر من طریقة فقد تتكاثر بالب   

 -:وتنقسم  إلى .أواألبصال أوالدرنات أوالجذور الزاحفة

یة فى السنة وھى التى تتم دورة حیاتھا فى سنتین تنمو خضریا وتخزن المواد الغذائ  
 الجزر األولى وفى السنة الثانیة تزھر وتكون البذور مثل الشوك وخس البقر و

.البرى

-: الحشائش المعمرة -: ثالثا 
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عاقولبرنوف 

علیق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الحشائش المعمرة ضیقة األوراق ومنھا) ب ( 
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غاب

حلفا

حجنة 
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نجیل بلدي السیفون

سعد أبو قصیبة 
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التعرف علي بذور الحشائش في التقاوي
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مقدمة 
 بذور الحشائش تعتبر المصدر األولي لبدایة تكاثر وإنتشار الحشائش في•

األراضي الزراعیة لذلك یجب التعرف علي شكل بذور الحشائش لمنع 
دخول وأنتقال الحشائش الضارة باإلنتاج الزراعي وصعبة المكافحة 

.من مناطق إنتشارھا إلي المناطق الخالیة منھا) الحشائش الخبیثة(
 تعتبر التقاوي المعدة للزراعة والملوثة ببذورالحشائش مصدر من مصادر•

ي إنتقال وإنتشار الحشائش وتكاثرھا لذا ال بد من التأكد من أن التقاو
.المعدة للزراعة أن تكون خالیة تماما من بذور وأعضاء تكاثر الحشائش

الحشائش ھي نباتات بریة موجودة في الطبیعة ویوجد منھا أنواع وطرز •
لحیوان عدیدة منھا النافع ومنھا الضار بالبیئة الزراعیة والسام لإلنسان وا

والبعض من ھذه األنواع سھل في المكافحة والبعض اآلخر صعب 
المكافحة والتخلص منھ في حالة إنتشاره في األراضي الزراعیة، ویفید 

طق التعرف علي شكل أعضاء التكاثر لھذه النباتات في منع إنتشارھا للمنا
).الوقایة خیر من العالج(الخالیة منھا وبالتالي السیطرة علیھا 
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دلیل التعرف علي بذور الحشائش  

یمكن التعرف علي بذور الحشائش بطرق عدیدة ولكل       •
 -:  طریقة صفات تساعد في عملیات التعریف    

التعرف علي بذور الحشائش من خالل صفات البذور من حیث        •
ناعم   ( بذرة، السطح    ١٠٠٠الحجم، الشكل، اللون،  وزن ال          

 السطح مقسم بخطوط     – علیھ زغب     – علیھ شعر    – خشن  –
أنبوبیة أو تشبھ الشبكة أو الخالیا أو خطوط مستقیمة                

. أو وجود السرة أو وجود النقیر      )  الخ .... ..
  . التشریح وعمل قطاعات ألنسجة البذرة المختلفة       •
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 عمل إنبات للبذور وتعریفھا في مرحلة البادرة أو مرحلة              •
النمو الخضري أو في مرحلة اإلزھار واإلثماروھي أفضل            
مرحلة للتعریف حیث تكون أكتملت كل أعضاء وأجزاء                

واألجزاء الزھریة أكثر ثبات وال تتأثر            النبات
بالظروف البئیة، ویتم عمل العینات المرجعیة المعشبیة                  
بتعلیم النباتات وتعریفھا في ھذه المرحلة وعند تمام النضج                 

. یتم أخذ العینة المرجعیة      
عن طریق عمل البصمة الوراثیة           :   عمل البصمة الوراثیة    •

. یمكن التعرف علي أنواع وطرز الصنف الواحد        
•
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فصل بذور الحشائش والتعرف علیھا  
فحص العینات وفصل البذور     : الخطوة األولي   

الغریبة 
الحامول الحشائش و بذور برسیم ملوثة ببذور    حشائش ال ملوثة ببذور   حبوب قمح
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تابع األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات  
 -: النباتیة

فیدیو میكروسكوبجھاز تدریج بذور الكترونى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


خلیط بذور الحشائش
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األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات  
 -: النباتیة

فیدیو میكروسكوب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بذور بعض الحشائش التي وردت مع البذور والحبوب  
المستوردة والغیر موجودة بمصر   

Abremanos 1
Calystegia

sepium

Myagrum
perfoliatum

Ortiga mureta
purpurea a

Panicum
miliaceum

Polygonum
convulvulus

hairy 
vetchCrotalaria 

spectabilis
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أھم صفات البذور التي تساعد في تعریف بذور الحشائش

 –دقیق جدا   ( ویتم التعبیر عنھ بالوصف مثل          -: حجم البذرة•
أو   )   كبیر – متوسط الحجم    – صغیر   – صغیر جدا  –دقیق  

بحساب أبعاد البذور من حیث الطول والعرض ویعبر عنھ            
. بالمللي 

 تختلف البذور في شكلھا من بیضاوي ألي بیضاوي              -:   الشكل•
 – خیطي – أنبوبي   – مستطیل   – كروي  - مغزلي   –مطاول   

) الخ .. ... ..  أسطواني  
 تختلف بذور أنواع الحشائش المختلفة في اللون من            -:   اللون  •

 بني    – قشي – أصفر شاحب  – أصفر – أبیض المع    –أبیض   (
). الخ . ... .. أسود المع  – أسود  – بني داكن   –

 ناعم، خشن، مغطي بشعیرات، مغطي           -:   ملمس السطح  •
-بزغب، علیة خصلة من الشعر، علیھ أشواك           
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Figure A – Outline shapes (adapted from 
Felfoldi, p. 276) 
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Seed characters used in the identification: -

1 - Identified shape according to Outline Shapes (adapted from Felfoldi, p. 276

3 – Texture: - Types of Surfaces of seeds according to Murley (1951).

4 – Color: - Black, brown to dark brown, dark reddish brown, light brown/straw 
colour, yellowish brown, golden/orange, grayish white, red, purple, greenish 
purple, mottled. 

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). 

2 - Size.: -(mm. cm.) 
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RESULTS AND DISCUSSION
1 - Amaranthaceae

- Amaranthus hybridus : - Seeds 1 x1 mm 
size, spherical, smooth texture, black.

2- Asclepidaceae

- Cynanchum acutum: - Seeds 3 x3 mm 
size, shape have 3 angles, foveate in 
texture, brown.
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تابع
Caryophyllaceae

Chenopodiaceae

Spergularia marina
Seeds 0.25 x 0.25 mm size, obovate shape, 
tuberculate in texture, brownish.

Beta vulgaris, sza beta
Seeds 2x3 to 6x5 mm size, irregular woody 
shape, woody in texture, brownish-greenish.
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تابع
Chenopodiaceae

Compositae

Chenopodium murale
Seeds 1x1 mm size, spherical shape, smooth in 
texture, greenish black - brown.

Bidens pilosa
Seeds 1mmx10 mm size, shape needle with 4 spines, 
have long spines in texture, dark brown to black.
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تابع 
Compositae

Conyza dioscoridis
Seeds 1mm x0.5mm size, tube disc and long hair shape, 
hairy in texture, yellowish.

Cichorium pumilum
Seeds 3mm–1 mm size, cone like shape, reticuate in 
texture, yellow to brown.

Xanthium stramarium
Seeds Fruits-elliptical shape, Spiny woody - fruit in 
texture, brown. 
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تابع

نشاش الدبان
Conyza aegyptiaca, (L.) Dryand. In Ait.
Seeds: Seed size 0.5 x 1.5 mm, ended with hairs, yellowish.

Ǒ Ỹ Ғ ỷ  ǜң

Ammania aegyptiaca
Seeds: Triangular to ovate shape, 0.25 – 0.5 mm diameter, 
brown to black color.

سویدة، سعد 
Eclipta prostrata, (L.)L. ( = Eclipta alba,(L.) Hassk.)
Seeds: 1 x 2 mm size, surface, oblong tuberculated, brown to 
black.

Compositae
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تابع
Convolvulaceae

Cruciferae

Convolvulus arvensis, L.

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

Capsella bursa- postoris (L) Medicus. 
Seeds 1x0.5 mm size, elliptical shape, smooth in 
texture, yellowish brown to Organish.

Coronopus nitoticus
Seeds 4x5 mm size, two seeded capsule, seed remain 
within fruit shape, wrinkled in texture, yellowish 
brown.
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تابع
Cruciferae

Cuscuataceae

Cyperaceae

Sinapis arvensis
Seeds 2.5 mm size, spherical shape, smooth in 
texture, black.

Cuscuta pedicellata
Seeds 1.1–1.2 mm size, Ovate shape, smooth in 
texture, yellow to brown.

Cyperus difformis
Seeds 0.2-0.5 mm size, elliptical shape, few gland 
like around the seed in texture, brownish-
yellowish.
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Cleomaceae 
Gynandropsisأبو قرن  

gynandra L. 
Seeds: 1.5 – 2 mm dimension, spherical shape, tuberculate
surface, dark color.

Euphorbia chamaesyce, L.
Euphorbiaceae

Seeds: Obovate, 1 x 0.5 mm size, one end pointed, the surface 
tuberculate, brown color.

Euphorbia hirta
Euphorbiaceae

Seeds: 0.5 – 0.9 x 0.9 - 1 mm size glossy brown, with 4 – 5 
angled.

Euphorbia peplus, L.
Euphorbiaceae

Seeds: Green dark, size 0.5 x 1 mm, tuberculatied surface.

تابع
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تابع
Euphorbiaceae

Gramineae

Euphorbia geniculata
Seeds 0.5-0.7mm in diameter, spherical with one 
protrojan shape, pusticulate in texture, black.

Euphorbia helioscopia, L.
Seeds 1.5x2 mm size, obovate shape, tuberculate in 
texture.

Avena fatua
Seeds 0x4 mm size, linear with 2 long spines 
shape, hairy in texture, yellowish brown.
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دفیرة
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. = Panicum sanguinale L.
Gramineae

Grain: Grain 0.5 – 1 mm, oblong-obovate, brown-yellow color. 

) دیل القط(حلفا 
Imperata cylindrica, (L.)P. Beauv.
Gramineae
Grain: Grain oblong, brown color, 1.2 mm long. 

Paspalum paspaloides (Michx.) Scribn. = P. distichum
Gramineae
Grain: 3 – 3.5 mm long, 2 – 2.5 mm wide, white, soft hairs.

Saccharum spontanium
Gramineae

Grain: Seeds 1.3x0.9 mm size, cup and long hair 
shape, hairy in texture, yellowish to brown.
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تابع
Gramineae

Brachiaria reptans
Seeds 2 x1 mm size, acute ovate shape, smooth 
in texture. 

Cenchrus biflorus =C. barbatus
Seeds 2.5x1.5 mm size, elliptical shape, smooth in 
texture, brown.

Echinochloa colonum
Seeds 1x2 mm size, acute ovate shape, spiny 
hairs in texture, yellowish green.
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تابع
Gramineae

Echinochloa crus -galli
Seeds 2x3  mm size, elliptic shape, smooth in 
texture, yellowish green.

Lolium sp
Seeds 1.5x0.5 mm size, linnear elliptic shape, 
spiny surface in texture, yellowish.

Panicum coloratum
Seeds 1.5X2.5  mm size, elliptic shape, smooth in 
texture, black.
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تابع
Gramineae

Phalaris minor
Seeds 0.5 x1.00 mm size, acute –ovate shape, 
smooth in texture, yellow.

Polypogon monspeliensis
Seeds 2x0.5 mm size, oblong terminal with long 
hair shape, hairy coat in texture, yellowish.

Setaria viridis
Seeds 1.5-2 x 2-2.5 mm size, elliptic shape, 
tuberculate in texture, greyish black.
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تابع
Gramineae

Labiatae

Leguminosae

Sorghum virgatum
Seeds 2x3 mm size, elliptic shape, smooth in 
texture, brown to black.

Mentha microphlly
Seeds less than 0.5 mm size, ovate shape, few 
pusticulate in texture, brown.

Trifolum resupinatum
Seeds 1.5x1 mm size, oval shape, smooth in 
texture, brown.
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تابع
Leguminosae

Malvaceae

Vicia monantha (Syrian vetch)
Seeds 2x1.5 mm size, flat-obovate shape, hard 
smooth surface in texture, black.

Vicia sativa
Seeds 2-3.5 mm diameter, spherical shape, foveolate
in texture, black.

Hibiscus trionum
Seeds 2-2.5 lengthx2-2.5 width mm size, kideny
shape, tuberculate in texture, greenish black.
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تابع
Malvaceae

Anoda cristata (L) Schlech
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 

 مسمار األرض–ملوخیة إبلیس  
Sida alba ,L.

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.

Malva parviflora
Seeds 1.5-2×3 mm size, spherical with one pore 
shape, woody and hairy in texture, yellowish brown.
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Orbanchaceae

تابع

Polypogonaceae

حمض 
Oxalis corniculata, L.
apically rounded basally pointed brown surface 
distinctly transversely ridged.

Orobanche crenata spp.
Seeds less than 0.1 mm size, obovate shape, large 
pusticubte in texture, black.

Oxalidaceae

Emex spinosus
Seeds 7x5 mm size, have 3 spines and small pores 
shape, woody -spiny in texture, reddish green.
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تابع

Seeds: Seeds size 1.5 mm, spherical, black 

Portulcaceae

Portulaca oleracea
Seeds 0.5x0.5 mm size, spherical -ovate sharp apex 
shape, verrucate surface in texture, black.
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ودنة
Plantago lagopus, L.
Plantaginaceae 
Seeds: Two seeds/ fruit, 1 – 1.5 mm long, narrowly ovate to 
elliptic in outline, surface glassy.

لسان الحمل
Plantago major , L.
Plantaginaceae

Seeds: Seeds ovate flatted in its end 1 – 1.5 mm in size, brown, 
smooth in surface, boot shape.

قرضاب
Polygonum equisetiforme, Sibth &Sm.
Polygonaceae
Seeds: Triangular shape in green cross section, surface glassy, 
black color.

الحمیض
Rumex dentatus, L
Polygonaceae

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.
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داتورة
Datura stramonium innoxia L.
Solanaceae
Seeds: Seeds 2-3 mm wide, kidney-shaped or approximately circular, 
surface rough with a network of veins, dark brown to black color.

داتورة
Datura innoxia L.
Solanaceae

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

Seeds: 1 x 1.5 mm size, brown dark color, surface tuberculate
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تابع
Tiliaceae

Umbelliferae

Corchorus olitorius
Seeds 1.5-2 mm, polygons shape, foveate in 
texture, greenish black - brown.

Ammi majus, L. 
Seeds 2-2.5x0.7-1 mm size, ovate shape 
(remaining within fruit parts), straightified in 
texture, green.
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عنب الدیب
Solanum nigrum ,L. 
Solanaceae

Seeds: 1.2-1.8 mm diameter round to oval in outline, pale yellow to 
dark brown, surface roughened with a network of veins.

سم فراخ
Withania somnifera, (L.)Dun. In DC.
Solanaceae

Seeds: Bright red, globular, berry, which is about 5 mm in diameter.

لیبة 
Lippia nodiflora, (L.) Michx.
Verbenaceae
Seeds: 1 x 1.5 mm size, oblong – ovate green yellow to black 
color, smooth surface.

Zygophylum coccineum, L.
Zygophyllaceae
Seeds: Ovate shape, 1 x 2 mm size, dark brown color with 
thick coat obovate, surface rough.
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التعرف علي الحشائش في مرحلة البادرة   

لكل مرحلة من المراحل المختلفة من حیاة النبات لھا خصائص         •
في   وصفات تعتبر مفاتیح للتمیز بین األنواع النباتیة المختلفة النامیة                 

.وحدة المساحة 
في مجال مكافحة الحشائش بإستخدام مبیدات الحشائش مھم جدا            •

التعرف علي الحشائش في مرحلة البادرة لتحدید المبیدات التي          
تستخدم بعد الزراعة وبعد اإلنبات والمطلوبة للتغلب علي مشاكل              
الحشائش في المحاصیل المختلفة، والتعرف علي بذور الحشائش        
بالتربة یساعد في وضع خطة المكافحة وتحدید المبیدات األرضیة           

. التي تستخدم قبل اإلنبات      
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Weed Seedling Identification
FO-00776 Reviewed 1999 

• Some common grass weed seedlings with their 
identifying vegetative characteristics follow : -

• Grass and Grasslike Weeds
• Identification Key for Grass and Grasslike

Weeds
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1. Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) 
Summer annual. Leaf sheath and blade hairless. 
No ligule. No auricles. Stem flattened. 
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2. Yellow Nutsedge(Cyperus esculentus) Perennial. Not 
a grass species. Stem is triangular. Leaves are smooth, 
hairless and deeply keeled. Whole plant is yellowish to 
pale green. Tubers (nutlets) usually present at tips of 
rhizomes. 
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Broadleaf Weeds 
• Broadleaf Weed Characteristics
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13. Ladysthumb (Polygonum persicaria) Summer 
annual. Cotyledons are lanceolate with rounded tips and 
smooth on both surfaces. True leaves are alternate, 
smooth and lanceolate with smooth edges. May or may 
not have a purplish mark (watermark) near the center of 
the leaf. Nodes are surrounded by an ochrea with 
hairlike projections extending up the stem. Similar to 
Pennsylvania smartweed. 
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22. Common Ragweed (Ambrosia artemislifolia) 
Summer annual. Cotyledons are thick and oval to 
spatulate with grooved petioles. Adult leaves are 
pinnatifid with a lacy appearance. Small seedling 
very similar to giant ragweed, but common 
ragweed cotyledons are much smaller with purple 
undersides. 
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