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نبذة تاریخیة عن الحشائشنبذة تاریخیة عن الحشائش
nn ة وضخ األكسجین ة وضخ األكسجین الخلیة الخضراء مسئولة عن عملیة البناء الضوئى وبناء المادة العضوی الخلیة الخضراء مسئولة عن عملیة البناء الضوئى وبناء المادة العضوی

تلى ذلك ظھور البكتیریا والطحالب       تلى ذلك ظھور البكتیریا والطحالب       . . إلى الوسط المحیط منذ نحو ثالثة بالیین سنة    إلى الوسط المحیط منذ نحو ثالثة بالیین سنة    
 ملیون سنة ظھرت     ملیون سنة ظھرت    ٢٥٠٢٥٠ومنذ نحو    ومنذ نحو    . . والفطریات ثم الحیوانات األولیة والالفقریة واألسماك   والفطریات ثم الحیوانات األولیة والالفقریة واألسماك   

. .  مالیین سنة مالیین سنة٥٥النباتات األرضیة ثم الثدییات ثم اإلنسان منذ حوالي    النباتات األرضیة ثم الثدییات ثم اإلنسان منذ حوالي    
nn   وكان النبات محل   ، وكان النبات محل   بتقدم اإلنسان فى المعرفھ والعلم  بدأ یطوع ما حولھ لخدمتھ ومنفعتھ   بتقدم اإلنسان فى المعرفھ والعلم  بدأ یطوع ما حولھ لخدمتھ ومنفعتھ ،

اشرة ممثلة فى تغذیة  اشرة ممثلة فى تغذیة  اھتمامھ األعظم، ألھمیتھ المباشرة لغذائھ وكسائھ ومسكنھ، وغیر المب     اھتمامھ األعظم، ألھمیتھ المباشرة لغذائھ وكسائھ ومسكنھ، وغیر المب     
.  .  الحیوانات النافعةالحیوانات النافعة

nn      یھا،  فأصبح یحصد یھا،  فأصبح یحصد بدأ یستزرع األرض ویبذر فیھا البذور، مستأنسًا ألنواع رأى حاجتھ إل      بدأ یستزرع األرض ویبذر فیھا البذور، مستأنسًا ألنواع رأى حاجتھ إل
من النبات ما بذر بذرتھ وبالقدر الذى یریده ویطلبھ،   من النبات ما بذر بذرتھ وبالقدر الذى یریده ویطلبھ،   

nn       ین صفاتھ وزیادة ین صفاتھ وزیادة تدرج اإلنسان فیما بعد فى تفھم ما عرف بأصول تربیة النبات بغیة تحس       تدرج اإلنسان فیما بعد فى تفھم ما عرف بأصول تربیة النبات بغیة تحس
..إنتاجیتھ إنتاجیتھ 

nnاع النباتیة تظھر فى    اع النباتیة تظھر فى     وقد الحظ اإلنسان خالل رحلتھ فى احتراف الزراعة أن بعضًا من األنو وقد الحظ اإلنسان خالل رحلتھ فى احتراف الزراعة أن بعضًا من األنو
ونظرًا لعدم جدوى تلك األنواع المغیرة، فقد سجلھا فى ذاكرتھ   ونظرًا لعدم جدوى تلك األنواع المغیرة، فقد سجلھا فى ذاكرتھ   . . حقلھ وتؤثر فى محصولھحقلھ وتؤثر فى محصولھ
 على أى نبات ینمو فى     على أى نبات ینمو فى    weedweedوقد درج إطالق كلمة حشیشة   وقد درج إطالق كلمة حشیشة   .  .  كأنواع غیر مرغوب فیھا   كأنواع غیر مرغوب فیھا   

 أو    أو   ––ھا اإلنسان  ھا اإلنسان  منطقة ال یرغب اإلنسان فى وجوده فیھا، خاصة تلك األماكن التى یستغل  منطقة ال یرغب اإلنسان فى وجوده فیھا، خاصة تلك األماكن التى یستغل  
. .  فى اإلنتاج الزراعى فى اإلنتاج الزراعى––یحاول استغاللھا   یحاول استغاللھا   
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nn  ولكل نوع من الحشائش موطن أصلى انتقل منھ تدریجیًا  بید اإلنسان أو  ولكل نوع من الحشائش موطن أصلى انتقل منھ تدریجیًا  بید اإلنسان أو  
 لقدرتھ على مواجھة ظروف تلك  لقدرتھ على مواجھة ظروف تلك اًًاالطبیعة  إلى مناطق أخرى وتكیف فیھا وفقالطبیعة  إلى مناطق أخرى وتكیف فیھا وفق

وعلى الرغم من أن بعض الحشائش یعد مھمًا من الناحیة    وعلى الرغم من أن بعض الحشائش یعد مھمًا من الناحیة    . . المواطن الجدیدة المواطن الجدیدة 
یطرة یطرة الطبیة، فإن كثیر من أنواعھا یعد من اآلفات الضارة التى تستوجب الس   الطبیة، فإن كثیر من أنواعھا یعد من اآلفات الضارة التى تستوجب الس   

..علیھا ومنع إنتشارھا في األرضي الزراعیة والمناطق الھامةعلیھا ومنع إنتشارھا في األرضي الزراعیة والمناطق الھامة
nn  بعض ھذه النباتات الغیر مرغوبة ساھم اإلنسان في إنتشارھا نتیجة  بعض ھذه النباتات الغیر مرغوبة ساھم اإلنسان في إنتشارھا نتیجة

حشیشة النجیل حشیشة النجیل إستخدامھا في أغراض یحتاجھا في حیاتھ مثل  إستخدامھا في أغراض یحتاجھا في حیاتھ مثل  
bermudagrassbermudagrass    التى تعد من النباتات المفضلة فى الحدائق والمتنزھات     التى تعد من النباتات المفضلة فى الحدائق والمتنزھات 

ما   ما   كبساط أخضر جمیل، تعتبر من اآلفات شدیدة الضرر عنیدة المكافحة إذا   كبساط أخضر جمیل، تعتبر من اآلفات شدیدة الضرر عنیدة المكافحة إذا   
ومن ومن . . نمت فى أرض منزرعة بالمحاصیل أو غزت أحد بساتین الفاكھة  نمت فى أرض منزرعة بالمحاصیل أو غزت أحد بساتین الفاكھة  

ورد ورد ((یاسنت الماء یاسنت الماء مثل مثل الحشائش المائیة ما ھو طاف حر فى حركتھ مع التیار   الحشائش المائیة ما ھو طاف حر فى حركتھ مع التیار   
، والمنبثق الذى یضرب بجذوره فى رواسب القاع  ، والمنبثق الذى یضرب بجذوره فى رواسب القاع  water hyacinthwater hyacinth)  )  النیلالنیل

ى ى ویخترق الماء بسیقانھ وأوراقھ إلى السطح ویعلو بمجموعھ الخضرى ألعلویخترق الماء بسیقانھ وأوراقھ إلى السطح ویعلو بمجموعھ الخضرى ألعل
، ومنھا المغمور أو الغاطس الذى قد ال یظھر   ، ومنھا المغمور أو الغاطس الذى قد ال یظھر   ))البردي البردي  (  ( التیفا التیفا  و والغابالغابمثل مثل 

CeratophylumCeratophylumبمجموعھ الخضرى كلیة كنخشوش الحوت   بمجموعھ الخضرى كلیة كنخشوش الحوت   
demersumdemersum . .
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الحشائش وإنتاجیة المحاصیل       الحشائش وإنتاجیة المحاصیل       
nn       لتى تصل فى     لتى تصل فى     ورغم الكفاح المستمیت لإلنسان فى محاولة استئصال الحشائش الضارة وا       ورغم الكفاح المستمیت لإلنسان فى محاولة استئصال الحشائش الضارة وا

فى العالم والتى تبلغ      فى العالم والتى تبلغ      تنوعھا إلى أكثر من ألفى نوع ، من جملة األنواع النباتیة المعروفة     تنوعھا إلى أكثر من ألفى نوع ، من جملة األنواع النباتیة المعروفة     
طق محدودة وتحت      طق محدودة وتحت      ربع الملیون، فإنھ لم ینجح فى إبادة تلك األنواع الضارة إال فى منا  ربع الملیون، فإنھ لم ینجح فى إبادة تلك األنواع الضارة إال فى منا  

    فبعد انتشار وتوطن النبات فى مناطق جدیدة فإنھ عادة ما یصعب التحكم                فبعد انتشار وتوطن النبات فى مناطق جدیدة فإنھ عادة ما یصعب التحكم                . . ظروف خاصة  ظروف خاصة  
 إال فى المساحات المحدودة التى یسھل السیطرة علیھا، وإن كان ھذا                  إال فى المساحات المحدودة التى یسھل السیطرة علیھا، وإن كان ھذا                 ا ا فى القضاء علیھ  فى القضاء علیھ  

.  .  أیضًا یحتاج فى معظم الحاالت إلى عدة سنوات من نظام دقیق وجھد عظیم         أیضًا یحتاج فى معظم الحاالت إلى عدة سنوات من نظام دقیق وجھد عظیم         

nn              البلدان  البلدان تتسبب أنواع الحشائش فى إحداث خسائر فى المحاصیل المنزرعة فى مختلف            تتسبب أنواع الحشائش فى إحداث خسائر فى المحاصیل المنزرعة فى مختلف    .   .
شعوب ومدى    شعوب ومدى    وإن كانت تلك الخسائر تختلف فى نسبتھا باختالف كثافة الغزو ووعى ال        وإن كانت تلك الخسائر تختلف فى نسبتھا باختالف كثافة الغزو ووعى ال        

ى   ى   فالفقد فى المحصول بسبب تلك األنواع فى الدول المتقدمة ال یتجاوز ف           فالفقد فى المحصول بسبب تلك األنواع فى الدول المتقدمة ال یتجاوز ف           .  .  اھتمامھااھتمامھا
. . من الناتج المحصولي من الناتج المحصولي % % ٣٠٣٠--٢٠٢٠، بینما یصل فى الدول النامیة إلى   ، بینما یصل فى الدول النامیة إلى   %%١٠١٠--٨٨متوسطھ متوسطھ 

nn إعاقة اإلنتاج الزراعى من محاصیل حیث إعاقة اإلنتاج الزراعى من محاصیل حیث   --: : آثار غیر مباشرة للحشائش األرضیة آثار غیر مباشرة للحشائش األرضیة
ة المحصول ة المحصول تعتبر عائل لآلفات الضارة من الحشرات ومسببات األمراض، وعملیات خدم   تعتبر عائل لآلفات الضارة من الحشرات ومسببات األمراض، وعملیات خدم   

 الثروة حیوانیة واألنسان    الثروة حیوانیة واألنسان   --من ري وحصاد وحركة العمال نتیجة وجود الحشائش الشوكیة   من ري وحصاد وحركة العمال نتیجة وجود الحشائش الشوكیة   
..لحیوانلحیوانفبعض نباتات الحشائش تحتوي علي مركبات سامة وأشواك تؤذي اإلنسان وا      فبعض نباتات الحشائش تحتوي علي مركبات سامة وأشواك تؤذي اإلنسان وا      
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nn   تأوى الحشائش الكثیفة الزواحف، وكذلك القوارض التى تساعد على     تأوى الحشائش الكثیفة الزواحف، وكذلك القوارض التى تساعد على     حیث  حیث ملجأ طبیعى ملجأ طبیعى 
 یغزو أرجاء مختلفة     یغزو أرجاء مختلفة    انتقال أمراض اإلنسان المھلكة وعلى رأسھا الطاعون، الذى بدأ مجدداً  انتقال أمراض اإلنسان المھلكة وعلى رأسھا الطاعون، الذى بدأ مجدداً  

. . من العالم فى السنوات األخیرةمن العالم فى السنوات األخیرة
nn      وفى المناطق ذات األھمیة األثریة یمثل غزو الحشائش المزعجة كالحلفا      وفى المناطق ذات األھمیة األثریة یمثل غزو الحشائش المزعجة كالحلفا  cogon grasscogon grass  

عریتھا، حیث      عریتھا، حیث      خطرًا داھمًا یتمثل فى المساعدة على تشقق الصخور ومكونات البناء وت       خطرًا داھمًا یتمثل فى المساعدة على تشقق الصخور ومكونات البناء وت       
اض رطوبة التربة أو   اض رطوبة التربة أو   تستطیع مثل ھذه األنواع النباتیة النمو تحت ظروف بیئیة قاسیة كانخف         تستطیع مثل ھذه األنواع النباتیة النمو تحت ظروف بیئیة قاسیة كانخف         

 الجمالیة لبیئة    الجمالیة لبیئة   ضعف محتواھا من العناصر الغذائیة الضروریة، ھذا بخالف تشویھ القیمة  ضعف محتواھا من العناصر الغذائیة الضروریة، ھذا بخالف تشویھ القیمة  
. . األثراألثر

nn   خسائر من الحشائش   خسائر من الحشائش : :
nn2000/earlyweed.html2000/earlyweed.html--88--http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2000/5http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2000/5

nn بھا فیدیو للحصادبھا فیدیو للحصاد((المكافحة المیكانیكیة المكافحة المیكانیكیة: (: (

nnpmcproduction.com/aquatic_harvester_action.htmlpmcproduction.com/aquatic_harvester_action.htmlhttp://http://

nnأكثر الحشائش المائیة خطرًا على    أكثر الحشائش المائیة خطرًا على   ))ورد النیل ورد النیل ((  یاسنت الماء  یاسنت الماء  ویعد نبات ویعد نبات   خسائر من الحشائش المائیةخسائر من الحشائش المائیة 
"  "  رعب البنغال رعب البنغال ""ویدل على ذلك تسمیتھ فى بعض البلدان بأسماء مخیفة منھا    ویدل على ذلك تسمیتھ فى بعض البلدان بأسماء مخیفة منھا    . . اإلطالقاإلطالق

ورغم أن ھذا النبات من األنواع الطافیة متوسط     ورغم أن ھذا النبات من األنواع الطافیة متوسط     " . " . الشیطان األزرق الشیطان األزرق ""وو" " لعنة البغال لعنة البغال ""وو
..الحجمالحجم

nn نبات من جنس نبات من جنس  PontederiaPontederia) ) جنس ورد النیلجنس ورد النیل: (: (
nnwww.apms.org/plants/pickerelweed.htmwww.apms.org/plants/pickerelweed.htmhttp://http://
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تعریف الحشائش 

ھ وتزید عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غیر مرغوب تواجدھا ونموھا فی  
 .أضرارھا عن منافعھا كما تسبب أضرارا إقتصادیھ لألرض والمحصول  

تسبب الحشائش نقص كبیر في المحصول اإلقتصادي للمحاصیل الزراعیة   
سیة ویختلف مقدار ھذا النقص بإختالف نوع المحصول المنزرع وقدرتھ التناف

. للحشائش والمثال الواضح علي ذلك محصول الذرة الشامیة ومحصول البصل
قدرتھا  ویتوقف مقدار النقص في المحصول الواحد علي أنواع الحشائش السائدة و

وتسبب الحشائش   . التنافسیة مع المحصول وكثافتھا وتوزیعھا علي وحدة المساحة   
 – ٢٠ي خفض في الناتج اإلقتصادي الزراعي كمتوسط عام علي مستوي الدولة حوال

 في بعض المحاصیل ضعیفة النمو %٨٠ – ٧٠  وقد یصل الخفض إلي، %٣٠
وتحت الكثافات العالیة من الحشائش القویة المنافسة  ) البصل، والعدس(والمنافسة مثل 

وبمكافحة الحشائش یمكن أن یؤدي إلي زیادة في الناتج  ).  والسلق–الزمیر  (مثل 
.  %٣٠ – ٢٠اإلقتصادي للحاصالت الزراعیة بما یعادل 

مقدمة 
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الحشائش علي تعرف ال
n          البد من التعرف علي كل أنواع الحشائش المنتشرة في األراضي

في   والزراعیة والجسور والطرق والمصارف واألراضي البور      
المناطق الصناعیة لوضع خطة للمكافحة المتكاملة الحشائش وحتى         
یمكن إجراء عملیة مقاومة الحشائش بدقة واالستمرار في نجاح            

. عملیة المقاومة  
nالحشائش  :- 
n                 عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غیر مرغوب تواجدھا

ونموھا فیھ وتزید أضرارھا عن منافعھا كما تسبب أضرارا إقتصادیھ          
. لألرض والمحصول   
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 : :الخواص البیولوجیة للحشائش الخواص البیولوجیة للحشائش 
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 األقلمة مع الظروف البیئیة المحیطة      -أ 

تعتبر نباتات الحشائش اكثر النباتات تحمال لجمیع الظروف الغیر 
ت مواتیھ فى المنطقة التى تنمو فیھا لذلك تكون اكثر تحمال من النباتا

المزروعھ للعطش والملوحھ والحر الشدید والبرد والصقیع والعواصف 
 وارتفاع مستوى الماء االراضى كذلك فانھا اكثر تحمال لآلفات التى قد
تصیبھا من امراض وحشرات ونیماتودا حیث تكون حاملة لھذه اآلفات 
وتكون مصدر عدوى للمحاصیل المزروعھ دون ان تتاثر ھى نفسھا 

.بدرجھ كبیرة بھذه االفات 
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 القدرة العالیة على االستفادة من العناصر الغذائیة والمیاه   القدرة العالیة على االستفادة من العناصر الغذائیة والمیاه  --بب

نظرا لالقلمھ العالیة للحشائش فان جمیع الدراسات تشیر الى   نظرا لالقلمھ العالیة للحشائش فان جمیع الدراسات تشیر الى   
ان الحشائش لھا قدرة اعلى من قدرة نباتات المحاصیل على امتصاص  ان الحشائش لھا قدرة اعلى من قدرة نباتات المحاصیل على امتصاص  
  العناصر الغذائیة فى التربة سواء كانت ھذه العناصر طبیعیة او مضافھ العناصر الغذائیة فى التربة سواء كانت ھذه العناصر طبیعیة او مضافھ 

لحشائش تستھلك فى اغلب المناطق كمیات من لحشائش تستھلك فى اغلب المناطق كمیات من للفى صورة اسمده كذلك فى صورة اسمده كذلك 
المیاه تفوق تلك التى تستھلكھا نباتات المحاصیل المساویھ لھا فى المیاه تفوق تلك التى تستھلكھا نباتات المحاصیل المساویھ لھا فى 

الحجم الحجم 
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        ::ج ـ القدرة العالیة على التكاثر ج ـ القدرة العالیة على التكاثر 
  نظرا للظروف البیئیة المعاكسھ التى مرت على ھذه النباتات طوال سنین     نظرا للظروف البیئیة المعاكسھ التى مرت على ھذه النباتات طوال سنین     

 العالیة   العالیة  بقائھا على االرض فمن الصفات التى تطورت فى ھذه النباتات ھى القدرة     بقائھا على االرض فمن الصفات التى تطورت فى ھذه النباتات ھى القدرة     
ه ه على التكاثر للمساعده على استمرار البقاء فى ھذه الظروف ومن اھم ھذ     على التكاثر للمساعده على استمرار البقاء فى ھذه الظروف ومن اھم ھذ     
 فان عدد    فان عدد   الصفات ھو انتاج عدد كبیر من البذور وفى اغلب انواع نباتات الحشائش    الصفات ھو انتاج عدد كبیر من البذور وفى اغلب انواع نباتات الحشائش    

..--::البذور الناتجھ تفوق اى توقعوعلى سبیل المثال     البذور الناتجھ تفوق اى توقعوعلى سبیل المثال     

النجیل البلدىالنجیل البلدى الف بذرة الف بذرة٧٠٠٠٧٠٠٠أكثر منأكثر من
الحامولالحامول الف بذرة الف بذرة١٦١٦أكثر من أكثر من 
الحمیضالحمیض الف بذرة الف بذرة٢٩٢٩أكثر من أكثر من 
الرجلةالرجلة الف بذرة الف بذرة٥٢٥٢أكثر من أكثر من 
عرف الدیكعرف الدیك الف بذرة الف بذرة١١٧١١٧أكثر من أكثر من 

عدد البذور التى ینتجھا النبات الواحد  عدد البذور التى ینتجھا النبات الواحد   نوع الحشیشة نوع الحشیشة 

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

http://www.pdffactory.com


وال یقتصر االمر على ھذا العدد الھائل من البذور فقط ولكن       
الذى یزید من خطورة ھذه الحشائش ھو بقاء ھذه البذور فى صورة 

.حیھ لسنوات طویلھ 

ومن المعروف ان الحشائش المعمرة تتكاثر ایضا تكاثر خضریا 
عن طریق الریزومات والكرومات والبصیالت االرضیھ التى تمتد 
الى مسافات بعیده افقیا وراسیا وتبقى فى صورة نشطھ حتى عند 

التربة وتعاود النمو عند توفر  ازالة النموات الخضریة من على سطح
.الظروف المناسبھ 
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Weeds classificationWeeds classificationتقسیم الحشائش  تقسیم الحشائش  
nn     یبني ھذا التقسیم علي درجة القرابة      یبني ھذا التقسیم علي درجة القرابة        --: : التقسیم النباتي للحشائش     التقسیم النباتي للحشائش

والتشابھ بین النباتات وفي ھذا التقسیم تقسم المملكة النباتیة إلي                والتشابھ بین النباتات وفي ھذا التقسیم تقسم المملكة النباتیة إلي                
. . عائالت وتحت عائلة وأجناس وأنواع وأصناف           عائالت وتحت عائلة وأجناس وأنواع وأصناف           

nn            تتبع الحشائش المصریة الھامة ثالث أقسام رئیسیة في المملكة            تتبع الحشائش المصریة الھامة ثالث أقسام رئیسیة في المملكة
:   :   النباتیة وھي    النباتیة وھي    

nn                 الطحالب  الطحالب --:  :  أوال أوال   :  :AlgaeAlgae

nn        والحشائش التابعة لھذا القسم ھو ریم األرز        والحشائش التابعة لھذا القسم ھو ریم األرزCharaChara vulgarevulgare
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n         ویطلق علیھا الحشائش ضیقة األوراقNarrow - leaved 
weeds  الحشائش النجیلیة    وتقسم إلى : grassy weeds    -     وتتمیز 

ھذه الحشائش بأن أوراقھا ضیقة ذات نصل طویل متوازي التعریق               
  عند اتصال    ligule وقد تحتوي علي لسین       sheathوذات غمد   

وذكر النصل بالغمد وأذنات ویتبع ھذا القسم العدید من العائالت النباتیة                
 ، وعائلة     Gramineaeمنھا في ھذا الكتاب عائلتین ھما عائلة               

Cyperaceae  ویضم ھذا القسم العدید من        . وتوجد عائالت أخرى
صیفي أو    ( أنواع الحشائش منھا ما ھو معمر ومنھا ما ھو حولي            

)  . شتوي

-:   Monocotyledons نباتات ذات الفلقة الواحدة       -:  ثانیا 
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DicotyledonsDicotyledons نباتات ذات الفلقتین  نباتات ذات الفلقتین --: : ثالثاثالثا

nn      أو الحشائش عریضة األوراق      أو الحشائش عریضة األوراقbroad leaved weedsbroad leaved weeds  :   : --    
وراقھاعریضة غیر متوازیة التعریق          وراقھاعریضة غیر متوازیة التعریق          ن أ ن أ أأببوتتمیز ھذه الحشائش      وتتمیز ھذه الحشائش      

sedgessedges          والتعریق فیھا شبكي أو راحي وأوراقھا مفلطحة وقد           والتعریق فیھا شبكي أو راحي وأوراقھا مفلطحة وقد 
تكون الورقة مسننة أو كاملة الحافة أو مفصصة تفصیص عمیق               تكون الورقة مسننة أو كاملة الحافة أو مفصصة تفصیص عمیق               
وقد تكون الورقة مركبة من عدة وریقات وأغلب العائالت المذكورة            وقد تكون الورقة مركبة من عدة وریقات وأغلب العائالت المذكورة            
في ھذا الكتاب تتبع ھذا القسم وبعض ھذه الحشائش حولي والبعض             في ھذا الكتاب تتبع ھذا القسم وبعض ھذه الحشائش حولي والبعض             

. . اآلخر معمر اآلخر معمر 
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وھى التى تتم دورة حیاتھا خالل موسم زراعى :  الحشائش الحولیة -: أوال
-:  واحد شتوى أو صیفى ومنھا

الحشائش الحولیة عریضة األوراق وھى تتبع ذوات الفلقتین وتعطى ) أ   ( 
: ورقتین فلقیتین عند إنباتھا ومن أھم الحشائش التابعة لھا مایلى

وھذه یتم إنبات بذورھا فى : الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة 
یة نھایھ الخریف ونموھا الخضرى فى الشتاء ویكتمل نموھا الثمرى قبل نھا

-: الربیع والدخول فى الصیف ومنھا

 تقسم الحشائش حسب -: تقسیم الحشائش حسب دورة حیاتھا وشكل الورقة
 -: دورة حیاتھا وشكل الورقة إلي
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وھذه یتم إنبات بذورھا فى الخریف ونموھا الخضرى فى         وھذه یتم إنبات بذورھا فى الخریف ونموھا الخضرى فى         : :  الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة     الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة    --  ١١
--: : الشتاء ویكتمل نموھا الثمرى قبل الدخول فى الصیف ومنھا     الشتاء ویكتمل نموھا الثمرى قبل الدخول فى الصیف ومنھا     
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حریق بسلة شیطاني

خبیزة حمیض

جعضیض

حندقوق
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دحریج ر رشاد الب

سریس   زربیح 

خلة

عین القط
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عین البقرضرس العجوزة

نفل 

سلق

كیس الراعي  كبر 
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حامول كتان

ھالوك طماطم

حامول برسیم

ھالوك فول بلدي
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: الحشاش الحولیة عریضة األوراق الصیفیة  -٢

ل  وھذه یتم إنباتھا فى الربیع ونموھا الخضرى فى الصیف وتثمر وتنضج قب    
:الدخول فى الشتاء ومنھا   

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

http://www.pdffactory.com


رجل الحمامة

عرف الدیك سویدة–سعدة 

رجلةتیل شیطاني 

شبیط 
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لبن الحمارة

شوك الجململوخیة

ملوخیة إبلیس 

داتورة

عنب الدیب
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الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الحشائش الحولیة الضیقة األوراق ) ) ب ب ( ( 
وھى ذوات الفلقة الواحد وتعطى وھى ذوات الفلقة الواحد وتعطى 
ورقة شریطیة عند إنباتھا والتعریق ورقة شریطیة عند إنباتھا والتعریق 
--::فیھا متوازى ومنھافیھا متوازى ومنھا
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::الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة ومنھاالحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة ومنھا
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فالرس زمیر 

دیل القط صامة

زمیر 

دیل القط
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:  الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الصیفیة-٢
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دفیرةدنیبة 

حشیشة األرانبنعیم الصلیب

قمح العصافیرأبو ركبة 

دیل الفار ساند بار 
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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
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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 التقاويالتعرف علي بذور الحشائش في التقاوي
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مقدمةمقدمة
nnبذور الحشائش تعتبر المصدر األولي لبدایة تكاثر وإنتشار الحشائش فيبذور الحشائش تعتبر المصدر األولي لبدایة تكاثر وإنتشار الحشائش في  

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

..من مناطق إنتشارھا إلي المناطق الخالیة منھامن مناطق إنتشارھا إلي المناطق الخالیة منھا) ) الحشائش الخبیثةالحشائش الخبیثة((
nnتعتبر التقاوي المعدة للزراعة والملوثة ببذورالحشائش مصدر من مصادرتعتبر التقاوي المعدة للزراعة والملوثة ببذورالحشائش مصدر من مصادر  

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

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

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

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

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

n        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 .... ..
n       التشریح وعمل قطاعات ألنسجة البذرة المختلفة . .    
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nn              عمل إنبات للبذور وتعریفھا في مرحلة البادرة أو مرحلة               عمل إنبات للبذور وتعریفھا في مرحلة البادرة أو مرحلة 
النمو الخضري أو في مرحلة اإلزھار واإلثماروھي أفضل            النمو الخضري أو في مرحلة اإلزھار واإلثماروھي أفضل            
مرحلة للتعریف حیث تكون أكتملت كل أعضاء وأجزاء                مرحلة للتعریف حیث تكون أكتملت كل أعضاء وأجزاء                

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

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

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

الغریبةالغریبة
الحامول الحشائش و بذور برسیم ملوثة ببذور    حشائش ال ملوثة ببذور   حبوب قمح

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

http://www.pdffactory.com


تابع األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات تابع األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات 
    --: : النباتیةالنباتیة

فیدیو میكروسكوبجھاز تدریج بذور الكترونى
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خلیط بذور الحشائش  خلیط بذور الحشائش  
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: : األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتیةاألجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتیة
--  

فیدیو میكروسكوب
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بذور بعض الحشائش التي وردت مع البذور والحبوب    بذور بعض الحشائش التي وردت مع البذور والحبوب    
المستوردة والغیر موجودة بمصر 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 الحشائشأھم صفات البذور التي تساعد في تعریف بذور الحشائش

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

بحساب أبعاد البذور من حیث الطول والعرض ویعبر عنھ            بحساب أبعاد البذور من حیث الطول والعرض ویعبر عنھ            
. . بالمللي بالمللي 

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

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

 بني     بني    –– قشي  قشي –– أصفر شاحب   أصفر شاحب  –– أصفر  أصفر –– أبیض المع     أبیض المع    ––أبیض   أبیض   ((
). ). الخ الخ . ... ... ... .. أسود المع   أسود المع  –– أسود   أسود  –– بني داكن    بني داكن   ––
nn  ناعم، خشن، مغطي بشعیرات، مغطي            ناعم، خشن، مغطي بشعیرات، مغطي           --:   :   ملمس السطح  ملمس السطح 

--بزغب، علیة خصلة من الشعر، علیھ أشواك           بزغب، علیة خصلة من الشعر، علیھ أشواك           
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Figure A Figure A –– Outline shapes (adapted from Outline shapes (adapted from 
Felfoldi, p. 276) Felfoldi, p. 276) 

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

http://www.pdffactory.com


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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تابعتابع
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 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  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 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.

CompositaeCompositae
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تابع 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 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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CleomaceaeCleomaceae  
GynandropsisGynandropsisأبو قرن أبو قرن  gynandragynandra L. 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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Euphorbiaceaeتابع تابع 

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.

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

http://www.pdffactory.com


تابعتابع
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.

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

http://www.pdffactory.com


تابعتابع
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 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 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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تابعتابع
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 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 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 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 التعرف علي الحشائش في مرحلة البادرة 
nn         لكل مرحلة من المراحل المختلفة من حیاة النبات لھا خصائص         لكل مرحلة من المراحل المختلفة من حیاة النبات لھا خصائص

في   في   وصفات تعتبر مفاتیح للتمیز بین األنواع النباتیة المختلفة النامیة                 وصفات تعتبر مفاتیح للتمیز بین األنواع النباتیة المختلفة النامیة                 
..وحدة المساحة وحدة المساحة 

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

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

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

nn Grass and Grass and GrasslikeGrasslike WeedsWeeds
nn Identification Key for Grass and Identification Key for Grass and GrasslikeGrasslike WeedsWeeds
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1. 1. BarnyardgrassBarnyardgrass ((EchinochloaEchinochloa cruscrus--galligalli) Summer ) Summer 
annual. Leaf sheath and blade hairless. No annual. Leaf sheath and blade hairless. No liguleligule. . 
No auricles. Stem flattened. No auricles. Stem flattened. 
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2. Yellow 2. Yellow Nutsedge(Nutsedge(CyperusCyperus esculentusesculentus) Perennial. Not a ) Perennial. Not a 
grass species. Stem is triangular. Leaves are smooth, grass species. Stem is triangular. Leaves are smooth, 
hairless and deeply keeled. Whole plant is yellowish to pale hairless and deeply keeled. Whole plant is yellowish to pale 
green. Tubers (green. Tubers (nutletsnutlets) usually present at tips of rhizomes. ) usually present at tips of rhizomes. 
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Broadleaf Weeds Broadleaf Weeds 
nn Broadleaf Weed CharacteristicsBroadleaf Weed Characteristics
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13. 13. LadysthumbLadysthumb ((PolygonumPolygonum persicariapersicaria) Summer annual. ) Summer annual. 
Cotyledons are Cotyledons are lanceolatelanceolate with rounded tips and smooth with rounded tips and smooth 
on both surfaces. True leaves are alternate, smooth and on both surfaces. True leaves are alternate, smooth and 
lanceolatelanceolate with smooth edges. May or may not have a with smooth edges. May or may not have a 
purplish mark (watermark) near the center of the leaf. purplish mark (watermark) near the center of the leaf. 
Nodes are surrounded by an Nodes are surrounded by an ochreaochrea with with hairlikehairlike
projections extending up the stem. Similar to Pennsylvania projections extending up the stem. Similar to Pennsylvania 
smartweed. smartweed. 
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22. Common Ragweed (22. Common Ragweed (Ambrosia Ambrosia artemislifoliaartemislifolia) ) 
Summer annual. Cotyledons are thick and oval to Summer annual. Cotyledons are thick and oval to 
spatulatespatulate with grooved petioles. Adult leaves are with grooved petioles. Adult leaves are 
pinnatifidpinnatifid with a lacy appearance. Small seedling with a lacy appearance. Small seedling 
very similar to giant ragweed, but common very similar to giant ragweed, but common 
ragweed cotyledons are much smaller with purple ragweed cotyledons are much smaller with purple 
undersides. undersides. 
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