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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 نـباتات احملاصيل احلكلية

 النجيلية
 البقولية
 الزيتية
 االلياف
 المنبهة
  السكرية
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 احملاصيل النجيلية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Wheat Triticum aestivum Poaceae الحنطة

 barley Hordium sativum Poaceae الشعير
 Rice Oryza sativum Poaceae الرز

 Maize Zae  mays Poaceae الذرة الصفراء
 Sorghum Sorghum vulgare Poaceae الذرة البيضاء

 Millet Pennisetum typhoideum Poaceae الدخف
 Oats Avena sativa Poaceae الشكفاف
 Rye Secale cereale Poaceae الشيمـ

 
 احملاصيل البكولية

 العائمة النباتية االسم العممي سم االنكميزياال االسم العربي
  Broad Bean Vicia faba Fabaceae الباقالء

  Chick Pea Cicer arietium Fabaceae الحمص

  Lentil Lens asculenta Fabaceae العدس

  Bean Phaseolus vulgaris Fabaceae الفاصكليا

  Cawpea Vigana sinensis Fabaceae المكبيا

  pea Pisum sativum Fabaceae لبزالياا

  Alfalfa Medicago sativa Fabaceae الجت

  Berseem Trifolium alexandrinum Fabaceae البرسيـ

  Grass pea Lathyrus sativus Fabaceae اليرطماف

  Green gram Phaseolus mungo Fabaceae الماش
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 احملاصيل الصيتية

 العائمة النباتية االسم العممي االنكميزي االسم االسم العربي
 Sesame Sesamum indicum Pedaliceae السمسـ

  Sun flower Helian annus Asteraceae زىرة الشمس

 Ground nut Arachis hypogea Fabaceae فستؽ الحقؿ

 Soy bean Glycin Max Fabaceae فكؿ الصكيا

  Safflower Canthamus tinctorius Asteraceae العصفر

 Castor Ricinus communis Euporbiaceae الخركع

 

 حماصيل االلياف

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Cotton Gosypium herbaceum Malvaceae القطف

  Flax Linum usitatissimum Linaceae الكتاف

  Jute  Corchourus sativa Tiliaceae الجكت

 Hamp Cannabinus sativa Cannabiaceae القنب

 Oecan Hemp  Hibiscus cannabinus Malvaceae الجمجؿ

 
 احملاصيل املنبوة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Tobacco Nicotiana tabacum Solanaceae التبغ

 Betel pepper Piper betle Solanaceae التنباؾ
 Coffee Caffea arabiea Rubiaceae القيكة

 Tea Camellia sinensis Theaceae الشام

 Mustard Brassica hirta Brassicaceae الخردؿ
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 احملاصيل الطهسية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Sugar beet Beta vulgaris Chenopodiaceae البنجر السكرم

 Suger cane Saccharum sp. Poaceae قصب السكر
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

  



 
 

  7 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 احملـاصيل البطتنية نباتات

 

 الخضر الصيفية
 الخضـر الشتوية

 الفـاكهة النفـضية
 الفـاكهة المـستديمة
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حماصيل اخلضس الصيؿية

 ةالعائمة النباتي االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Eggplant Solanum melongena Solanaceae الباذنجاف

 Black pepper Piper nigrum Solanaceae الفمفؿ

 Tomato Solanum lycopersicum  Solanaceae الطماطة

 Melo Cucumis melo Cucurbitaceae البطيخ

 Cucumber Cucumis sativus Cucurbitaceae الخيار

 Snake cucumber Cucumis sativus Cucurbitaceae القثاء

 Watermelon Citrulus lanatus Cucurbitaceae الرقي

 Pumpkin Cucurbita pepo Cucurbitaceae القرع العسمي

 Summer squash Cucurbita spp. Cucurbitaceae الككسة

 Cawpea Vigana sinensis Fabaceae المكبيا
 Okra Abelmoschus esculentus Fabaceae الباميا
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حماصيل اخلضس الشتوية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Onions Allium cepa Alliaceae البصؿ

 Kurrat Allium ampeloprasum Alliaceae الكراث

 Garlic Allium sativum Alliaceae الثـك

 Cabbage Brassica oleracea Asteraceae الميانة

 Cauliflower Brassica oleracea Asteraceae القرنابيط

 Radish Raphanus sativus Asteraceae الفجؿ

 Broad bean Vicia faba Fabaceae الباقالء
 Pea Pisum sativum Fabaceae البزاليا

 Bean Phaseolus vulgaris Fabaceae الفاصكليا
 Beet Beta vulgari Chenopodiaceae الشكندر

 Chard Beta vulgaris Chenopodiaceae السمؽ

 Spinach Spinacia oleracea Chenopodiaceae االسبيناغ

 Celery Apium graveolens Umbelliferae الكرافس

 Parasley Petroselinum crispum Umbelliferae البقدكنس

 Cresson Lepidium flavum Umbelliferae الرشاد

 Carrots  Daucus carota Umbelliferae الجزر

 Lettuce Lactuca sativa Umbelliferae الخس

 Dill Brassic  rapa Umbelliferae الشبنت

 Okra Abelmoschus esculentus Malvaceae الباميا

 Turnip Anethum  graveoleus Cruciferae الشمغـ

 Rocket Eruca vesicaria  Brassicacea الجرجير
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حماصيل الؿانوة النؿضية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Peach Prunus persicae  Rosaceae الخكخ

 Plum  Prunus domestica  Rosaceae االجاص

 Apricot  Prunus Americana  Rosaceae المشمش

 Cherry  Prunus avium  Rosaceae الكرز

 Almond  Prunus amygdalinus  Rosaceae المكز

 Pistachio  Pistacia vera  Anacardiaceae الفستؽ

 Walnut  Juglans regia  Juglandaceae الجكز

 Pecan  Carya illinoinensis Juglandaceae البيكاف
 Filbert  Corylus maxima  Corylaceae البندؽ

 Chestnut  Castanea spp.  Fagaceae الكستناء

 

  



 
 

  12 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حماصيل  الؿانوة املطتدمية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Date palm  Phoenix dactylifera  Plmaceae النخيؿ

 Olive  Olea europeaea  Oleaceae الزيتكف

 Sweet orange  Citrus sinensis  Rutaceae البرتقاؿ

 Sour orange  Citrus aurantuim  Rutaceae النارنج
 Meditecramean  Citrus deliciose  Rutaceae اليكسفي
 Pummelo  Citrus grandis  Rutaceae السندم

 Pomelo  Citrus paradise  Rutaceae الكريب فركت
 Ornament orange Citrus mites  Rutaceae برتقاؿ زينة

 Banana  Musa sp.   Musaceae المكز

 Mango  Mangifera indica  Anacardiacedee المانكك

 The Ineapple  Ananas comosus  Bromeliaceae االناناس

 The Guava  Psidium guajava  myrtaceae الجكافة

 Jopan plum   Eriobotrya japonica  Rosaceae الينكي دنيا

 The Annonas  Annona squamosa  Annonaceae االنكنيا

 Tuna  Opunti ficus  Cactaceae التيف الشككي

 Christ – Thorn  Zizphus spina  Rhamnaceae النبؽ

 Coffee  Coffea Arabica  Rubiaceae القيكة
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 نباتات الصينة

 االشجار
 الشجيرات
 االســـــيجة

 المتســــــلقـات
 مغـــــطيات  التربة

 العشــــــــبية المعمرة
 ـــــوليات الشتويةالحـــــ

 الحوليات الصيفية
 االبصال
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 أشجاز الصينة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Sago Palm Cyces revoluto Cycadaceae السايكس

 Desert Fan Palm Washingtonia filifera Arecaceae نخيؿ الزينة
 السرك االفقي

 
 Hartw Cupressus macrocapra Cupressaceae 

  Cypress السرك العمكدم

 
Cupressus sempervirens Cupressaceae 

 Aleppo Pine Pinus halepensis Pinaceae كبر الحمبينالص
 Cook Pine, New االرككاريا

Caledonia Pine 
Araucaria excelsa Arauceriaceae 

 , Australian Pine كازكرينا

Ironwood  
Casuarina equistifolia Casuarinaceae 

 White orchid tree Banhinia grandiflora Fabaceae خؼ الجمؿ
 Southern Magnolia Magnolia grandiflora Magnoliaceae ماكفكليا

 Lemon-Scented اليككالبتكس العطرم

Gum 
Eucalyptus citriodora Myrtaceae 

 Red river gum Eucalyptus rostrata Myrtaceae عادماليككالبتكس ال
 Bead tree Melia azadarach Meliaceae السبحبح

 Weeping فرشة الزجاج

Bottlebrush 
Callistemon viminalis Myrtaceae 

 Babylon willow Salix babylonica Salicaceae الصفصاؼ الباكي
 ,American pepper فمفؿ رفيع الكرقة

Escobilla 

Schinus molle Anacardiaceae 

 Athel tree, Athel االثؿ

tamarisk 
Tamerix articulate Tamaricaceae 

 White mulberry Morus alba Moraceae التكي
 ,India rubber fig المطاط

Rubber plant 

 

Fixus elastica Moraceae 

 Blue-Leaved Wattle Acacia salligana Fabaceae اكاسيا
 black poui, Blue جاكرندا

jacaranda 
Jacaranda mimosaefolia Bignoniaceae 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cypress_of_Abarqu
http://en.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
http://www.gflora.com/index.php?cmd=genus&family_id=9
http://www.flickr.com/search/?q=Fabaceae&w=91314344@N00
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 شجريات الصينة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Poinsettia Euphorbia pulcerrima Euphorbiaceae بنت القنصؿ

 Duranta Duranta plumer Verbenaceae دكرانتا
 China rose Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae كرد الجماؿ

 Arabian jasmine Jasminum sambac Oleaceae (الرازاقي )الفؿ
 Crepe Myrtle Lagerstromia indica Lythraceae كرد القيكة

 , Spanish Flag (النتانا )المنية الشجرية

Lantana 
Lantana camara Verbenaceae 

 Myrtle Myrtus communis Myrtaceae ياس
 Nerium Nerium oleander Apocynaceae دفمة

 Japanese Pittosporum Pittosporum tobira Pittosporaceae بتسبكريـك
 Pomegranate Punica granatum Lythraceae رماف الزىكر
 ,Reeves' spirea ممؾ المركج

Double bridal wreath 
Spiraea cantoiensis Rosaceae 

 Chastetree, Vitex Vitex  angue – castus Verbenaceae كؼ مريـ
 Poinciana, Peacock شكارب الممؾ

Flower 
Caesalpinia 

pulcherrima 

Fabaceae 

 Lilac 'Superba'  Syringa microphylla Oleaceae ليالكي

 Spanish Broom Spartium junceum Fabaceae الشيح

 

  

http://florida.plantatlas.usf.edu/Family.aspx?id=348
http://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pittosporaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 االضيجة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Monterey Cypress Prunus integrifolia اسيجة الحدكد

Cupressus macrocarpa 

Cupressaceae 

 Spindle 'Microphyllus االسيجة اإلطارية

Albovariegatus 

Euonymus microphyllus 

Buxus suffruticaosa 

Celastraceae 

 

 Oleander Nirium oleander االسيجة الزىرية

Lantana camara 

Apocynaceae 

 Mini Rose االسيجة العشبية

Miniature rose 
Miniature roses 

Cineraria miritima 

Rosaceae 

االسػػػػػػػػيجة السػػػػػػػػريعة 
 التشابؾ

Myrtaceae Myrtus species 

Cotoneaster simonsi 

Common 

Myrtle 

 

 

 املتطلكات

 العائمة النباتية م العممياالس االسم االنكميزي االسم العربي
 Bougainvillea Bougainvillaea spp. Nyctaginaceae الجينمية
 Rehder Wistaria chinensis Fabaceae الكستريا

 English Ivy Hedera helix English Ivy ىايدرا ىميكس
 Jasmine Jasminum spp. Oleaceae الياسميف
 Blue Passion Flower Passiflora caerulea Passifloraceae الباسنمكرا

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Passifloraceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 مػطيات الرتبة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Lesser periwinkle Vinca minor Apocynaceae فنكا

 Bergenia, pigsqueak Bergenia spp. Saxifragaceae بيرككنيا
 Wood violet Viola odorata Violaceae البنفسج
 Redwood Sorrel Oxalis oregana Oxalidaceae اككزالس
 Canarian Ivy Hedera canariensis Araliaceae ىايدرا
 Shore juniper  Juniperus conferta Cupressaceae جكتبزز
 Hosta  Hosta sieboldiana Agavaceae ىكستا

 Bearberry ككتنيستر الزاحؼ

Cotoneaster 
Cotoneaster dommeri Rosaceae 

 Hard Fern Biechnum spicant Blechnaceae سرخسيات
 St. John's wort  Hypercum calycium Hypericaceae ايبركـى

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Violaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxalidaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 النباتات العشبية املعنسة

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Zonal geranium بيرانيـك

 
Pelargonium hortorm Geraniaceae  

 
 Florists  Chrysunthemum hortorum Asteraceae داؤكدم

 Dusty Miller Cineraria maritime Asteraceae سناريا فضية
 ,English Violet بنفسج

Florist's violet , 

Garden violet 

Viola odorata Violaceae 

 

 One-flowered كزانيا

treasure flower 

Gozania uniflora Asteraceae 

 Sweet Pea Lathyus odoratus Fabaceae قرنفؿ
 African Daisy Gerbera jamesonii Asteraceae جربيرا

 Sweet pepper Caspicum inedible Solanaceae فمفؿ زينة
 Geraniums Pelargonium جيرانيـك عطرية

odoratissimum 

Geraniaceae 

 Rose Rosa spp. Rosaceae ركز عادم
 Baby Rose Miniture spp. Rosaceae بيبي ركز
 Alligatorweed Alternanthera bettyichiana Amaranthaceae النترات

 Blue Vervain or المينة العشبية

Swamp Verbena 
Verbena vervain Verbenaceae 

 ,Whiteweed اجيراتـ

Flossflower 
Ageratum spp. Asteraceae 

 

  

http://zipcodezoo.com/glossary/Asteraceae.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_pepper
http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 احلوليات الشتوية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي عربياالسم ال
 Stock Mathiola incana Brassicaceae الشبكم

 Common حمؽ السبع

Snapdragon 
Antirrhinum majus Plantaginaceae 

 Heartsease, Heart's بانسي

ease 
Viola tricolor Violaceae 

 Sweet Alyssum or اليسـ

Sweet Alison 
Alyssum maritimum Brassicaceae 

 Ice Plant النزناز الشتكم

 
Mesembryanthemum 

coralifolium 

Aizoaceae 

 
 Sweet Pea Lathyrus odorats Leguminosae العطر

 Common daisy Bellis perennis Asteraceae كرد الدكمة
 Larkspur pink Delphynium ajacis Ranunculaceae منقار الطير

 
 Nasturtium Tropoelium majus Tropaeolaceae الالتيني
 ,Edging Lobelia لكبيميا

Garden Lobelia 
Lobelia erinus Campanulaceae 

 , Purple petunia بتكنيا

Purple petunias 

Petunia hybrida Solanaceae 

 Mum Chrysanthemum اراديكا

porthenium 

Compositae 

-Showy Baby's جبسك فيال

breath 
Gypsophila elegans Caryophyllaceae 

 Pot Marigold Calendula officinalis Compositae االقحكاف

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Violaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Campanulaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 احلوليات الصيؿية

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 ;African Marigold قديفة

Tall Marigold 
Tagetes erecta Asteraceae 

-Zinnia, Youth-and زينيا

old-age 
Zinnia elegans Asteraceae 

 Cockscomb Celosia cristata Amaranthaceae عرؼ الديؾ
 Globe Amaranth or كرد الدكمة

Bachelor Button 
Gomphrena globosa Amaranthaceae 

 Moss-rose Purslane نزناز صيفي

or Moss-rose 
Portulaca grandiflora Portulacaceae 

 Burning Bush, Red شعر البنات

Summer 
Kochia tricophylla Chenopodiaceae   

 Blue Billygoat اجيرانيـ

Weed 
Ageratum houstonianum Asteraceae 

  Scarlet Sage سمفيا
Tropical Sage 

Salvia splendens Lamiaceae 

 Garden cosmos Gosmos bipinnatus Asteraceae الككزمكسى
 Sunflower Helianthus annuus Asteraceae (زينة)زىرة الشمس 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Portulacaceae
http://www.saylorplants.com/pd_family.asp?family_name=Chenopodiaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://www.newyork.plantatlas.usf.edu/Family.aspx?id=30
http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 األبصال

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
   Dahlia Dahlia pinnata Asteraceae الداليا

 Perennial, Bulbous التيكليب

plant 
Tulipa spp. Liliaceae 

 Daffodil Narcissus spp. Amaryllidaceae النرجس بانكاعيا
 Latin Polianthes tuberosa Asparagaceae القكبركز
 Persian Buttercup Ranunculus asiaticus Ranunculaceae الراتنكيؿ
 Garden Hyacinth or الياسنت

Dutch Hyacinth 
Hyacinthus orientalis Asparagaceae 

 ,Poppy anemone االنيتمكف

Spanish marigold 
Anemone coronaria Ranunculaceae 

 Freesia Freesia refracta Iridaceae الفريزيا
 ,Garden Gladiolus   الجالديكلس

Gladiolus 
Gladiolus hortulanus    Iridaceae 

 White Trumpet Lily Lilium longiflorum Liliaceae اليـ
 Strelitzia, Crane عصفكر الجنة

Flower or Bird of 

Paradise 

Strelitiza indica Strelitziaceae 

 Indian Shot Conna indica Cannaceae كنا
 Rainbow Iris spp. Iridaceae ايرس يزكمي
 Amaryllis Hippoestrum vittatum Amaryllidaceae االمريممس
 Persian violet Cyclamen indicum Myrsinaceae سيكالميف

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulb
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Iridaceae
http://www.saylorplants.com/pd_family.asp?family_name=Iridaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Strelitziaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow
http://en.wikipedia.org/wiki/Iridaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrsinaceae
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 نــباتات 

 أشجاز وشجريات الػابات

 االصلية و املدخلة اىل العسام
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أشجاز و شجريات الػابات األصلية يف العسام

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي السم العربيا
  Pine   Pinus brutia Ten Pinaceae الصنكبر البركتي

 Cade  Juniperus oxycedrus  Cupressaceae العرعر

 Acer Acer cineracens Aceraceae االسفنداف

 Gum arabic Acacla arabica Fobaceae الشكؾ العربي

 Chinese Hackberry Celtis tournifortii Connabaceae الطكؿ

 Red bud Cercis siliquastrum Fobaceae االرغكاف

 Azarole  Crataegus azarotus Rosaceae الزعركر

 Ulmus  Faxinus rotundifolia Ulmaceae الدردار

 Walnut Juglans regia Juglandaceae الجكز

 Pistacia Pistacia khinjuk  Anacardiaceae حبة الخضراء

 Pistaia Pistacia mutica Anacardiaceae البطـ

 Sycamor Pistacia arientalis Platanaceae الجنار

 Salix acmophnylle Pistacia suphratica  Salicaceae الغرب

 Oak Quercus aegilops Fagaceae البمكط العادم

 Oak Quercus infectoria Fagaceae بمكط العفص

 Oak Quercus libani Fagaceae البمكط المبناني

 Rhus Rhus corlaria  Anacardiaceae السحاؽ

 Willow Salix acmophylla Salicaceae الصفصفاؼ العادم

 White willow Salix alba Salicaceae الصفصاؼ االبيض

 Farash Tamarix articulata Tamarrcaceae االثؿ
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 و شجريات الػابات املدخلة اىل العسام أشجاز

 العائمة النباتية االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Cupress Cupressus semervirens. Cupressaceae السرك االفقي 

 Tuscan Cupressus sempervirens Cupressaceae السرك العمكدم 

 Graveyard Cupressus arizonica  Cupressaceae السرك الفضي 

  Aleppo pine  Pinus halepensis Pinaceae الصنكبر الحمبي  
  Fruit pine  Pinus pinea  Pinaceae الصنكبر الثمرم 

  Aldarika pine  Pinus eldarica  Pinaceae الصنكبر االلداريكا 
 Thuija Thuja orientalis  Cupressaceae الثكيا 

 Cootong Acacia cyanphylla  Fabaceae االكاسيا 

 Needle brush Acacia farnesiana  Fabaceae شكؾ الشاـ 

 Tree of heaven  Allanthos glandulosa  Simaroubaceae لساف الطير  

 Casurrina  Casuarina equisetifolia  Casurinaceae الكازكرينا  

 Eucalyptus  Eucalyptus اليككالبتكس 

camaldulensis  

Myrlaceae 

 Bead tree  Melia azedarach  Meliaceae السبحبح 

 Black morus  Morus nigra  Moraceae التكت االسكد 

 White morus  Morus alba  Moraceae التكت االبيض 

 John Parkinson  Parkinsonia aculiata  Fabaceae السيسباف 

 Populus  Populusx القكغ االمريكي  

euroamericana 

Salicaceae 

 Bayahonae Prosopis julifora  Fabaceae مسكات شيميفمكرا 

 Bayahonae Prosopis tamaruga  Fabaceae مسكات شيمي 

 Robinia  Robinia pseudoacacia Fabaceae الركبينيا  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 نــباتات 

 االدغـــــال
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 نباتات االدغال 

 العائمة  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 Prosopis Lagoonychium fortum  (خرنكب)شكؾ 

Bobr. 
Mimosaceae  

 Prickly alhagi Alhagi maurorum Medic. Papilionaceae عاقكؿ 

 Common liquorice  Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae عرؽ السكس 

 Toothed medic  Medicago hispida Gaer. Leguminosae قرط 
 Hop clover  Trifolium campester S.  Leguminosae نقؿ 

 Wild vetch Vicia angustifolia (L.)  Leguminosae ىرطماف عمفي برم 
 Common caper  Capparis spinosa L.  Cappridaceae شفمح( )كبر 

 Small flowered خباز 

mallow 

Malva parviflora L.  Malvaceae 

 Dwarf mallow Malva rotundiflora L.  Malvaceae خبيزة  
 Caltrops Tribulus terrestris L.  Zygophyllaceae قطب 

 Leaved croton Chrozophora زربح 

verbascifolia (W.) 

Euphorbiaceae 

 Sun spurge Euphrobia helioscopia خناؽ الدجاج 

L.  

Euphorbiaceae 

 Petty spurge Euphrobia peplus L.  Euphorbiaceae ب اـ الحمي
 Cynanchum Cynanchum acutum L .  Asclepiadaceae حمبالب 

 Fruit bedstraw Galium tricorne stoockes Rubiaceae دبيكة 

 Matgrass Lippia nodiflora (L.) Verbenaceae بربيف  جداكم  

 Shepherds purse  Capsella bursa-pastoris كيس الراعي  

(L.) 

Cruciferae 

 Hoary cress Cardaria draba (L.) Cruciferae جنيبرة 
 Wild radish  Raphanus raphanistrum فجيمة 

L.  

Cruciferae 

 Wild mustand  Sinapis arvensis L.  Cruciferae خردؿ برم 
 London rocket Sisymbrum irio L.  Cruciferae حكيرة 
 Common قزازة 

chickweed 

Stellaria media (L .)  Cruciferae 

 Cow herb  Vaccaroia pyramidata M. Caryophylaceae خرز بنت الفالح 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 Pursley Partulaca oleracea L .  Portulacaceae بربيف 

 Knolgrass  Polygonum aviculare  Polygonaceae مصالة  

 Knotweed  Polygonum lapathifolium مكيصمة 

L.  

Polygonaceae 

 Curld dock  Rumex crispus L.  Polygonaceae حميضة  
 Dentated dock Rumex dentatus  Polygonaceae حميظ 
 Tatarian orache  Atriplex tatricum L .  Chenopodiaceae رغؿ 

 Wild beets  Beta vulgaris L .  Chenopodiaceae سميج 
 Common رغيمة 

goosefoot  

Chenopodium album L .  Chenopodiaceae 

 Wall goosefoot Chenopodium murale L .  Chenopodiaceae رغيمة 
 Russian thistle  Salsola kali L .  Chenopodiaceae تشبتشاب
 Suwad  Schanginia aegytiaca طرطيع 

(H.)  

Chenopodiaceae 

 Scarlet pimpernel  Anagallis arvensis L .  Primulaceae رميمينة 

 Ribgrass  Plantago lanceolata L.  Plantaginaceae أذاف السخمة 

 Wild carrot  Daucus carota L .  Umbelliferae جزر برم 

 Common Bishops زند العركس 

weed 

Ammi majus L .  Umbelliferae 

 Syrian cephalaria  Cepholaria syriaca (L .)  Dipsacaceae ذيكاف 

 Starwor  Aster subulatus M .  Compositae أستر  

 Aster  Aster tripolium L .  Compositae أستر 
 Italian thistle  Corduus pycnocephalus لساف الكمب 

L .  

Compositae 

 Wild safflower كسكب 

M.B. 

Carthamus oxyacanthus Compositae 

 Iberan centaury كسكب ارجكاني 

Trav. 

Centaurea iberica  Compositae 

 Pale centaury  Centaurea pallescens مرير 

Del.  

Compositae 

 Coffee weed  Cichorium intybus L.  Compositae ىندية  
 Horse weed  Erigeron canaclensis L.  Compositae ذيؿ الفرس
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 Feverfew Matricaria aurea  Bip.  Compositae حنكربس 
 Beboon  Matricaria chamomilla L.  Compositae   (بيبكنج)بيبكف 

 Spotted golden شككة الفار 

thistle  

Scolybum maculates L. Compositae 

.Milk thistle marianum  (L كمغاف  ) Silybun Compositae 
 Common sow اـ الحميب   

thistle  

Sonchus oleraceus L. Compositae 

 Burweed  Xanthium strumariam L.  Compositae لزيج    
 Jimson weed  Datura stramonium  Solanaceae تاتكرة    

 Black nighishode  Solanum nigrum L.  Solanaceae عنيب الذيب   

 Field bindweed Convolvulus avensis L .  Convolulaceae  (عميؽ)مديد   

 Alkali weed  Cressa certica  Convolvulaceae شكيؿ   

 Twin speedwell  Veronica polita Fries  Scrophulariaceae زىرة التكأـ  

 Egyptian ىالكؾ 

broomrape  

Orobanche aegyptiaca 

pers. 

Orobanchaceae 

 Red – stem filaree Erodium cicutarium (L .)  Geraniaceae بخاترم 
Mallow stork منقار المقمؽ 

,
s bill Erodium malacoides L.  Geraniaceae 

Cutleaved crane منقار الكركي
,
s 

bill  

Geranium dissectum L.  Geraniaceae 

 Sheep sorrel  Oxalis corniculata L.  Oxalidaceae الحماض

 Palestine dodde  Cuscuta palaestina B.  Cuscutaceae حامكؿ 

 European turnsole  Heliotropium europaeum عجير بو

L.  

Boraginaceae 

 Flowering rush Butomus umbellatus L.  Butomaceae كركر

 Bulrush  Typha angustata B.  Typhaceae بردم 

 See hard rush  Juncus maritimus L.  Juncaceae أسؿ 

 Dwarf cyperus  Cyperus michelianus L.  Cyperceae غزيزينو 

 Calingale Cyperus odoratus L.  Cyperaceae تخيتو 

 Nat grass Cyperus rotundus L .  Cyperaceae سعد 
 Annual clubrush Fimbristytis dichotoma L.  Cyperaceae االسباتي الحكلي
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 Coast clubrush  Seripus littoralis schrad  Cyperaceae سجؿ
 Sultmarsh clubrush Scripus maritimus L.  Cyperaceae دبشة 
 Creeping beat حمير 

grass 

Agrostis semiverticillatus 

(F.)   
Gramineae 

 Field foxtail grass Alopecurus myosursides قنبك 

H. 

Gramineae 

 Oat grass Avena fatua L.  Gramineae شكفاف البرم 
 Prickly crypsts  Crypsis aculeate (L.)  Gramineae شعيرة شككية 

 Bermuda grass Cynodon dectylon (L.)  Gramineae ثيؿ
 Orchard grass Danodon dactylon L.  Gramineae ثيؿ

 Bipinnate grass Desmostachya bipinnata L.  Gramineae جمدة 
  Hairy – node bear  (سفكف)زمزـك 

grass 

Dichanthium annulation 

(F.) 

Gramineae 

 Large crab grass Digitaria sanguinalis عنؽ الثيؿ 

(L.) 

Gramineae 

 - Purple panic دىناف

grass 

Echinochioa colonum 

(L.) 

Gramineae 

 – Barnyard grass Echinochlora crus دناف 

galli (L.) 

Grarmineae 

 Stink grass Eragrustis cilianensis (A.)  Grarmineae دخينة 
 Love grass  Eragrostis diarrhena (S.) Grarmineae أثب  

 Spreading love grass Eragrostis poaeoides P. Grarmineae حمقا حكلية 
 Marsh barley grass Hordeum glaucum S.  Grarmineae شعيرة 
 Wild barley  Hordeum marinum L.  Grarmineae شكيرب
 Barley grass Imperata cylindrical (L.) Grarmineae حمفا 

 Rigid rye grass Lolium rigidum G.  Grarmineae حنيطة 
 Darnel  Lolium temulentum L.  Grarmineae ركيطة 
 Torpedo grass Panicum repens L. Grarmineae مراف 
 Paspalum distichum L.  Grarmineae   سميك

 Lesser canary grass Phalaris minor R.  Grarmineae ابك دميـ 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 Common read  Phragmites communis T. Grarmineae قصب 

 Annual beard grass Polypogon monspeliensis Grarmineae ذيؿ البزكف
 Yellow bristle grass Setaria glouca (L.) Grarmineae دخيف 

 Rough bristle grass  Seteria verticillata(L.) Grarmineae دخيف خشف 
 Green bristle grass Setaria viridis (L.) Grarmineae دخيف الفكرشة 

 Johnson grass Sorghum halepense (L.) Grarmineae سفرندة()حمياف 
 Salvinia Salvinia natans (L.) Grarmineae غزيزية 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 

 النـباتات 

 الطـــــامة
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 النباتات الطامة

 العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Pheasant's Eye Adonis aestivalis L.  Ranunculacaeae عيف الديؾ 

 – Common Bishops زند العركس 

Weed  

Ammi majus   L. Umbelliferae 

 Scarlet Pimpernel  Anagallis arvensis L.  Primulaceae عيف الجمؿ 

 Bean Trefoil  Anagyris foetida L.  Leguminosae خركب الخنزيز 

 Common Anemone شقايؽ النعماف 

Anemone , Windflower 
Anemone coronaria  L. Ranunculacaeae 

 – Dog – fennel , May اقحكاف 

Weed   
Anthemis cotula DC. Compositae 

 Spear – Leaved قاتؿ الكالب 

Doghane 

Apocynum venetum   L.  Apocynaceae 

 Great Burdock Arctium lappa L. Compositae ارقطيكف 

 Birthwort Aristolochia maurorum L.  Arisaolochiaceae رراكند 

 Charlock, Wild Mustard Brassica arvensis L. Cruciferae فجيمة 

 Snake - bryony Bryonia dioica Jaeq . Cucurrbitaceae عنب الحية 

 Indian Hemp. Common قنب 

Hemp 
Cannabis sativa L. Moraceae 

  Turnsola   Chrozophora sp. Euphorbiaceae زريج 

 Canada Thistle  Circium arense Scop. Compositae شكؾ كندا 

 Colocynth Citrullus coloynthis Schrad. Cucurbitaceae ضؿ حن

 Spiderflwoer Cleome viscose L. Capparidaceae عفنة 

 Meadow safforn  Colchicum luteum Baker. Liliaceae مبشرة الشتاء 

 Scammony   Convolvulus scammonia حميالب 

L.  

Convolvulaceae 

 Hawks Beard  Crepis foetida L. Compositae كرد حكذاف 

 Galingala , Cypress Cyperus longus L. Cyperaceae سعد 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Narrow – Leaved دفنة 

Dapbn . 

Daphne angustifolia C. 

Koela. 

Thymelaeaceae 

 Jimson Weed  Datura fastuosa L. Solanaceae داتكرة 

 Hindu Datura   Datura metel L.  Solanaceae بنج 

 Thorn Apple , Jimson نفير 

Weed 

Datura stramonium L. Solanaceae 

 Larkspur Delphinium ajacis Reichb. Ranunculaceae منقار الطير 

 Field Horsetail Equisetum arvense L. Equisetaceae ذيؿ الفرس 

 Sun Spurge  Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae اـ الحميب 

 Petty Spurge   Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae اـ الحميب 

 Four Branched Spurge  Euphorbia tinctoris (L.) Raf Euphorbiaceae اـ الحميب 

 Crown lmperial Fritillaria imperialis L. Liliaceae اكميؿ الممؾ 

 – Cudweed  Gnaphalium luteo قطنية 

album L. 

Compositae 

 Haloxylon  Haloxylon sp. Chenopodiaceae عضك 

 Haloxylon   Haloxylon salicornicum رمث 

Bunge. 

Chenopodiaceae 

 Black henbane  Hyoscyamus niger L. Solanaceae سكراف 

 Henbane  Hyoscyamus reticulates بنج 

L. 

Solanaceae 

 St.Johns Wort  Hypericum crispum L. Hypericaceae ركجة 

 St.Johns Wort , Goat ركجة 

– Weed   
Hypericum perforatum L. Hypericaceae 

 Inula   Inula graveolens Dest. Compositae انكلة 

 Common crapemyrtle  Legerstroemia indica L. Lythraceae كرد القيكة 

 Henbit Deadneltle  Lamium amplexicale L. Labiatae قريص الدجاج 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Common Langsat  Lantana camara L. Verbenaceae لنتانا 

 Indian Pea , Grass Pea  Lathyrus  sativus   L. Leguminosae ىرطماف 

 Hoary Cress  Lepidium draba L. Cruciferae جنيبرة 

 Flax , Linseed Linum usitatissimum L. Linaceae كتاف 

 Darnel ,Tares , Poison ة شيالف ركيط

Rye Grass 

Lolium temulentum L. Gramineae 

 Birdsfoot trefoil  Lotus corniculatus L. Leguminosae قرف الغزاؿ 

 Box – thorn   Lycium barbarum L. Solanaceae صريـ 

 Little Mallow  Malva parviflor L. Malvaceae خباز 

 China – tree , China سبحبح 

berry , India Lilae  
Melia azedarach L. Meliaceae 

 White Sweetclover  Melilotus alba Desr. Leguminosae جندقكؽ 

 , French Daffodil نرجس 

Primrose Pearless 
Narcissus tazetta L. Amaryllidaceae 

 Oleander  Nerium oleander L. Apoeynaceae دفمة ، سـ الحمار 

 Tobacco  Nicotiana tabacum L.  Solanaceae دخاف 

 Field , Red or Corn خشخاش  منثكر 

Poppy  
Papaver rhoeas L. Papaveraceae 

 Opium Poppy  Papaver somniferum L. Papaveraceae خشخاش اسكد 

 African Rue  Peganum harmala L. Zygophyllacceae حرمؿ 

Lady رعاف حشيشة الق
,
s Thumb   Polygonum amygdalus L. Polygonaceae 

 Almond – tree  Prunus amygdalus Batsch. Rosaceae لكز 

 Corm- Crowfoot  Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae كؼ الير 

 Persian Crowfoot Large شقايؽ النعماف 

Ranunculus. 
Ranunculus saiaticus L. Ranunculaceae 

 , Cursed Crowfoot سقايؽ 

Celery leaved Buttereup  
Ranunculus sceleratus L.  Ranunculaceae 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 , Caster oil Palnt خركع 

Caster Bean .  
Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

 Curly Dock  Rumex crispus L. Polygonaceae حميض 

 Mediterranean Herb خماف الصغير 

Elder , Dwarf Elder 

Sambucus ebulus L. Caprifoliaceae 

 European Elder , Elder خماف الكبير 

tree  
Sambucus niger L. Caprifoliaceae 

 Cow Cockle   Saponaria vacaria L. Caryophyllaceae خرز بنت الفالح 

  بصؿ الحية 

Antum Squll  
 

Scilla autumnalis L. 

 

Liliaceae 

 Siberian squill  Seilla sibirica Anderws. Liliaceae عنصالف 

 Groundsel  Senecio vernalis L. Compositae كرد حكذاف 

 Groundsel  Senecio vulgaris L.  Compositae كرد حكذاف 

 White mustard , Salad خردؿ ابيض

mustard  
Sinapis alba L. Cruciferae 

 Bittersweed,Nightshade  Solanum dulcamara L. Solanaceae عنب الثعمب 

 , Black Nightshade عنب الثعمب 

Poision Berry 
Solanum nigrum L. Solanaceae 

 , Johnson –grass حمياف 

Feather – grass   
Sorghum halepense L. Gramineae 

 , Shrubby sea –blite سكيدة 

African salsola .  
Suaeda fruticosa (L.) 

Forsk. 

Chenopodiaceae 

 , Needle-geass صمعة 

Feather –geass   
Stipa tortilis Desf. Cramineae 

-Black Bryony , Ox الكـر البرم 

berry , Murrain – 

berries  

Tamus communis L. Dioscoreaceae 

 , Florida Gardens تفشيا 

Trumpet , Flower  
Thevetia nereifolia Juss. Apocynaceae 

 Land caltrops .  Trifolium terrestrisl L. Zygophyllacceae حسؾ 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 White elover  Trifolium repens L. Leguminosae نفؿ 

 Sqill , Sea Onion   Urginea maritime Baker Lililaceae عنصالف 

 Small nettle   Urtica urens L. Urticaceae قريص 

 Common vetvh  Vicia sativa L. Leguminosae يج دحر 

 Violent , Sweet Violent  Viola odorata L. Violaceae بنقسج 

 Cockleburs  Xanthium strumarium L. Composite لزيج 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 النـباتات 

 الطـــــبية 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 النباتات الطبية 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Qaisum  Achillea santolina Linn.  Compositae قيصـك

 Krafs- Albir  Adiantum capillus   Linn.  Polypodiaceae كرفس البير

 Ain Addeek  Adonis aestivallis   Linn.  Ranunculaceae عيف الديؾ

 Ghafath  Agrimonia eupatoria Linn.  Rosaceae غافث

 Nejil  Agropyron repens (Linn.)  Gramineae جيؿن

 Lisan Attair  Ailanthus altissima (Mill)   Simarubaceae لساف الطير

 Agul   Alhagi camelorum Fisch.  Leguminoseae عاككؿ

 Basal   Allium cepa Linn.  Liliaceae بصؿ

 Kurrath  Allium porrum Linn.  Liliaceae كراث

 Thum  Allium sativum Linn.  Liliaceae ثـك

 Kurrath Aspanya   Allium schoenoprasum كراث اسبانيا

Linn.  
Liliaceae 

 Khatmah  Althaea officinalis Linn.  Malvaceae ختمة

 Ward-Alkhatmi  Althaea rosea (Linn.)  Malvaceae كرد الختمي

 Rigl Hamamah  Ammannia baccifera Linn.  Lythraceae رجؿ حمامة

 Ghurair   Ammi majus Linn.  Umbellifereae غرير

 Khaizaran  Ammi visnaga (L.)   Umbellifereae خيزراف

 Ain Aljamal  Gallis arvensis Linn.  Primulaceae عيف الجمؿ

 Kharrub Alkhanzeer  Anagyris foetia L.  Leguminosae خركب الخنزير

 Lisan Althor  Anthusa italica Retz.  Boraginaceae لساف الثكر

 Lubainah  Andrachne aspera sprery  Euphorbiaceae لبينة

 Thura   Andropogon sorghum Brct.  Gramineae ذرة
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Habbah Helwah  Anethum graveolens Linn.  Umbellifereae حبة حمكة

 Babunnag   Anthemis nobilis Linn.  Compositae بابكنج

 Anf Althor  Antirrhinum majus Linn.  Scrophulariaceae انؼ الثكر

 Krafus   Apium graeolens   Umbellifereae كرفس

 Fistaq Abeed  Arachis hypogeae Linn.  Leguminosae فستؽ عبيد

 Arqityon  Arctium lappa Linn.  Compositae ارقطيكف

 Zarawand  Aristolochia maurorum راكندز 

Linn.  
Aristolochiaceae 

  Sheeh  Artemisia camperstis Linn.  Composite شيح

 Qasab  Arundo domax Linn.  Gramineae قصب

 Marjan  Asclepias curassavica Linn.  Ascelepiadaceae مرجاف

 Halyun  Asparagus officinallis Linn.  Liliaceae ىميكف

 Asperulah  Asperula arvensis Linn.  Rubiaceae اسبركلة

 Shiryas  Asphodelus fistulosus Linn.  Liliaceae شرياس

 Sabe Alardh  Asplenium rutamuraria سبع االرض

Linn.  
Polypodiaceae 

 Liha Alghul  Asplenium trichomoes لحاء الغكؿ

Linn. 
Polypodiaceae 

 Grainah  Astragalus hamosus Linn.  Leguminoea كرينو

 Rughul  Atriplex hortensis Linn.  Chenopodiaceae رغؿ

 Dousar  Avena sativa Linn.  Gramineae دكسر

 Barbin Barri Bacopa monniera Linn.  Scrophulariaceae بربيف برم

 Fransyan Aswad  Ballota niger Linn.  Labiatae فراسيكف اسكد

 Bambu  Bambusa argentea Regel. Gramineae بامبك
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Khuf Aljamal  Bauhinia variegata Linn.  Leguminosae خؼ الجمؿ

 Zohr Allulu  Bellis perennis Linn.  Compositae زىر المؤلؤ

 Shajar Abyadh Hindi  Benicasa hispida (Thunb.)  Curcurbitaceae شجر ابيض ىندم

 Shajarat Altamul   Betula alba Linn.  Betulaceae شجرة التامكؿ

 Qinnab Maiy   Bidens tripartite Linn.  Compositae قنب مائي

 Khardal Aswad  Brassica nigra (L.)  Cruciferae خردؿ اسكد

 Shalgham  Brassica rapa Linn.  Cruciferae شمغـ

 Enab Alhayah  Bryonia dioica  Jacq.  Curcurbitaceae عنب الحية

 Nabat Alhayat  Bryophyllum calycinum نبات الحياة

Salisb.  
Crassulaceae 

 Kahsinia  Caccinia glauca Savl.  Boraginaceae كاكسينية

 Bundu Hindi  Caesalpinia bonducella بندؽ ىندم

Flem.  
Leguminosae 

 Reihan Barri  Calamintha graveolens ريحاف برم

Benth.  
Labiatea 

 Oqhuwan  Calendula officinalis Linn.  Compositae اقحكاف

 Aldibaj  Calotropis procera (Will.)  Asclepiadaceae الديباج

 Moz Fahal  Canna indica Linn.  Cannaceae مكز فحؿ

 Kabar  Capparis spinosa Linn.  Capparidaceae كبر

 Kees Alraiy   Capsella bursa (Linn.)   Cruciferae كيس الراعي

 Filfil  Caspsicum annuum Linn.  Solanaceae فمفؿ

 Filfil Darah   Caspicum frutescens Linn.  Solanaceae  فمفؿ داره

 Qurtum  Carthamus tinctorius Linn.  Compositae قرطـ

 Krawyah  Carum carvi Linn.  Umbelliferae كراكية
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Kasiah  Cassia occidentalis Linn.  Leguminosae كاسية

 Kazwarinah Casuarina equisetifolia كازكرينة

Linn.  
Casurinaceae 

 Urf Akleek  Celosia cristata Linn.  Amarantaceae عرؼ الديؾ

  Sentoria  Centaurea cyanus Linn.  Compositae سنتكريو

 Lizzeij  Ceratocephalus falcatus لزيج

Pers.  
Ranunculaceae 

 Brinj Hoor  Ceratopteris thalictroides برنج ىكر

(L.)  
Chenopodiaceae 

 Monthur Asfar  Cheiranthus cheiri Linn.  Crucifereae منثكر اصفر

 Fisa Alkilab  Chenopodium album Linn.  Chenopodiaceae فسا الكالب

 Nil  Chrozophora tinctoria (L.)   Euphorbiaceae نيؿ

 Dawudi  Chrysanthemun داككدم

cinerariaefolium Vis.  
Compsitae 

 Hummus   Cicer arietinum Linn.  Leguminosae حمص

 Hindiba   Cichorium intybus Linn.  Compsitae ىندباء

 Zib Alzumal   Cistanche tubulosa (Schen.)  Orobanchaceae زب الزماؿ

 Handhal  Citrullus colocynthis (L.)  Curcurbitaceae حنظؿ

 Raggi  Citrullus vulgaria (S.)  Curcurbitaceae رقي

 Laimun   Citrus aurantifolia (C.)  Rutaceae ليمكف

 Lemun Hamedh  Citrus limon (Linn.)  Rutaceae ليمكف حامض

 Trunj  Citrus medica  Linn. Rutaceae طرنج

 Numi Hilu   Citrus  medica Linn. Rutaceae نكمي حمك

 Purtuqal  Citrus sinensis (L.) Rutaceae برتقاؿ

 Yassamin Zafer  Clerodendron  inerme ياسميف زفر

(Linn.) 

Gaertnaceae 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Mazeryon Hindi  Clitoria ternatea Linn.  Leguminosae مازريكف ىندم

 Alshsherka الشركة المباركة

Almubaraka   
Cnicus benedictus Linn.  Compositae 

 Mubashshirat مبشرة الشتاء

Alshita   
Colchicum candidum Sch.  Liliaceae 

 Shawkaran   Conium maculatum Linn.  Umbelliferae شككراف

 Helebleb  Convolvulus arvensis Linn.  Convolvulaceae حمبالب

 Jut Barry  Corchorus acutangulus جكت برم

Linn.  
Tiliaceae 

 Banbar  Cordia myxa Linn.  Boraginaceae بنبر

 Kuzbarah  Coriandrum sativum Linn.  Umbelliferae كزبرة

 Koronella  Coronilla varia Linn.  Leguminosae ككركنيال

 Saferjalyah  Cotoneaster nummularia سفرجميو

Fisch.  
Rosaceae 

 Showail  Cressa cretica Linn.  Convolvulaceae شكيؿ

 Safaran   Crocus sativus Linn.   Iridaceae زعفراف

 Qinnab Alkrotalarya   Crotalaria juncea Linn.  Leguminosae قنب الكركتالريو

 Batush  Cucumis callosus (R.)  Cucurbitaceae بطكش

 Anisun   Pimpinella anisum Linn.  Umbelliferae انيسكف 

 Adhan Assakhlah  Plantago lanceolata Linn. Plantaginaceae اذاف الصخمة 

 Lisan Alhamal  Plantago major Linn.  Plantaginaceae لساف الحمؿ 

 Zibad  Plantago ovata Forsk.  Plantaginaceae زباد 

 Riblah  Plantago psyllium Linn.  Plantaginaceae ربمة 

 Dulb  Platanus orientalis Linn.  Platanaceae دلب 

 Habbat Alraey  Polygonum aviculare Linn.  Polygonaceae حبة الراعي
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Enjebar  Ploygonum bistorts Linn.  Polygonaceae انجبار 

Hashishat Algera حشيشة الكرعاف
,

n Polygonum persicaria 

Linn.  
Polygonaceae 

 Hur  Populus alba Linn.  Salicaceae حكر 

 Berbin  Portulaca oleracea Linn.  Portulacaceae بربيف 

 Thu Khamsat Awraq  Potentilla reptans Linn.  Rosaceae ذك الحمشة اكراؽ 

 Kharrob  Prosopis farcta B.&S.  Leguminosae خركب 

 Mish Mish  Prunus armeniaca Linn.  Rosaceae مشمش 

 Bataiaikh  Cucumis melo Linn.  Cucurbitaceae بطيخ 

 Kheyar Mai  Cucumis sativas Linn.  Cucurbitaceae خيار مام 

 Shijar Askalah  Cucurbita maxima Duch.  Cucurbitaceae شجرأسكمو  

 Shijar  Cucurbita moschata Duch.  Cucurbitaceae شجر 

 Kammun  Cucuminum cyminum كمكف 

Linn.   
Umbelliferae 

 Saru  Cupressus sempervirens سرك 

Linn.  
Cupressaceae 

 Hamul  Cuscuta planiflora Ten.  Convolvulaceae حامكؿ 

 Haiwah  Cydonia vulgaris Pers.  Rosaceae حيكة 

 Idhkhir  Cymbopogon أذخر 

schoenanthus L.  
Gramineae 

 Thayil  Cynodon dactylon (L.)  Gramineae ثيؿ 

 Sed  Cyperus rotundus Linn.  Cyperaceae سعد 

 Darmaq  Doctyloctenium درمؽ 

aegyptiacum L.  
Gramineae 

 Sisam  Dalbergia Sissoo Roxb.   Leguminosae سيسـ 

 Mazeryon  Daphne acuminate B.  Thymeleaceae مازريكف 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Gabal Hindi   Datisca cannabina Linn.  Datiscaceae جبؿ ىندم 

 Daturah  Datura fastuosa Linn.  Solanaceae داتكرة 

 Jazar  Daucus catota Linn.  Umbelliferae جزر 

 Lisan Alasfur  Delphinium ajacis Linn.  Ranunculaceae لساف العصفكر 

 Lisan Altair  Delphinium لساف الطير 

brunonianum Royle.  
Ranunculaceae 

 Halfah  Demostachya bipinnata (L.)  Gramineae  (حمفو)جمدة  

 Gronfel  Dianthus caryophyllus قرنفؿ 

Linn.  
Caryophyaceae 

 Sahr Alkishteban  Digitalis lanata Ehrb.  Caryophyllaceae ف زىر الكشتبا

 Dodonia   Dodonaca viscosca Linn.  Sapindaceae دكدنيا 

 Lablab  Dolichos lablab Linn.  Boraginaceae لبالب 

 Ward Lisan Althor  Echium italicum Linn.  Boraginaceae كرد لساف الثكر 

 Sanjad  Elaegnus angustifolius سنجد 

Linn. 

Elaegnaceae 

 Alnada  Ephedra alata Decne.  Gnetaceae عمنده

 Thanab Alkhail  Equisetum arvense Linn.  Equisetaceae ذنب الخيؿ 

 Thwail Altheeb   Erigeron conadensis Linn.  Compositae ذكيؿ الذئب 

 Bakhitry  Erodium cicutarium (L.)  Geraniaceae بخترم 

 Kassub   Eryngium creticum Lam.  Umbelliferae كسكب 

 Khishkhash خشخاش كاليفكرنيا 

California   
Eschscholtzia calfornia 

Cham.  
Papaveraceae 

 Erisimum   Erysimum repandum Linn.  Cruciferae ارزيمـك 

 Kalebtoz  Eucalyptus biclor Cunn.  Myrtaceae كالبتكز 

 Kafor Eucalyptus rostrata Sch.  Myrtaceae كافكر 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Khad Albint  Eupatorium canabinum خد البنت 

Linn.  
Compositae 

 Khannaiq Addijaj  Eurphorbia helioscopia خنيؽ الدجاج 

Linn.  
Euphorbiaceae 

 Um Alhaleeb  Euphorbia pilulifera Linn.  Euphorbiaceae اـ الحميب 

 Ikleel Almalik  Fritillaria imperialis Linn.  Liliaceae اكميؿ الممؾ 

 Shaterag  Fumaria officicnalis Linn.  Fumariaceae شاترج 

Hashishat Alafa حشيشة االفعى 
,

 Galium aparine Linn.  Rubiaceae 

 Baqlat Allaban  Galium aparine Linn.  Rubiaceae بقمة المبف 

 Qettainah   Gnaphalium luteo-album قطنية 

Linn.  
Compositae 

 Qoten   Gossypium herbaceum قطف 

Linn.  
Malvaceae 

 Juwaifah  Haplophyllum جكيفو 

propinquum Spach.  
Rutaceae 

 Habl Almasakeen  Hedera helix Linn.  Araliaceae حبؿ المساكيف 

 Ward Alshams  Helianthus annus Linn.  Compositae مس كرد الش

 Tartuf  Helianthus tuberosus Linn.  Compositae طرطرؼ 

Lai العية 
,

yah  Helicophylhum crassipes 

Schott.  
Araceae 

 Hashishat Alaqrab  Heliotropium europaeum حشيشة العقرب 

Linn.  
Boraginaceae 

 Zerraij  Heliotropium undulatum.  Boraginaceae زريج 

 Showail  Herniaria glabra Linn.  Illecebraceae شكيؿ 

 Jeljel  Hibiscus cannabinu Linn.  Malvaceae جمجؿ 

 Bamia  Hibiscus esculentus Linn.  Malvaceae باميو 

 Khatmah Siniyah  Hibiscus rosa-sinensis ختمو صينية 

Linn.  
Malvaceae 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Chai Kujarat  Hibiscus subdariffa Linn. Malvaceae جام ككجرات 

 Banj  Hyocyamus albus Linn.  Solanaceae بنج 

 Sukran  Hyoscyamus niger Linn.  Solanaceae سكراف 

 Roujah  Hepericum crispum Linn.  Hypericaceae ركجو

 Shawasir  Inula graveolens Linn.  Compositae شكاسر 

 Batata Hilwah  Ipomoea beratas Poir.  Convolvulaceae بطاطا حمكة 

 Sausan   Iris pallida Lam.  Iridaceae سكسف 

 Yasamin   Jasminum officicnalis  Oleaceae ياسميف 

 Full  Jasminum sambae Ait.  Oleaceae فؿ 

 Joz  Juglans regia Linn.  Juglandaceae جكز 

 Asal  Juncus maritimus Linn.  Juncaceae أسؿ 

 Arar Adi  Juniperus communis Linn.  Cupressaceae عرعر عادم 

 Kubani  Jassiaea repens Linn.  Onagraceae ككباني 

Sha شعر بنات 
,

r Banat  Kochia scoparia Schrad.  Chenopodiaceae 

 Khass  Lactuca sativa Linn.  Compositae خس 

 Khass Az-Zait  Lactuca scaroola Linn.  Compositae خس الزيت 

 Qari  Lagenari vulgaris Ser.  Cucurbiataceae قرع 

 Ward Alqahwah  Lagerstoemia indica Linn.  Lythraceae كرد القيكة 

 Sim Sim Barri  Lallemantia iberica (M.B.)  Labiatae سمسـ برم 

 Rehana Berry  Lallemantia royleana (Wall.)  Labiatae ريحاف برم 

 Mina Shajary  Lantana camara Linn.  Verbenaceae مينا  شجرم 

 Hurtuman  Lathyrus sativus Linn.  Leguminosae ىرطماف 



 
 

  54 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Henna  Lawsonia inermis Linn.  Lythraceae حنة 

 A,das Almay  Lemna minor Linn.  Lemnaceae عدس الماء 

 Taqaiq  Leontice leontopetalum طقيؽ 

Linn.  
Berberidaceae 

 Rashad  Lepidium sativum Linn.  Cruciferae رشاد 

 Zanbaq  Lilium candidum Linn.  Liliaceae زنبؽ 

 Hashishat Ash-Shuquq  Linaria cymbalaria Mill.  Scorophulariaceae حشيشة الشقكؽ 

 Liblab Ahrash  Linaria elatine (L.)  Scorophulariaceae لبالب احراش 

 Kittan   Linum usitatissimum Linn.  Linaceae كتاف 

 Bulaiha  Lippla nodiflora (L.)  Verbenanceae بميحة  

 Habb Alqalb  Lithospermum officinale حب القمب 

Linn.  
Boraginaceae 

 Rwaita   Lolium temulentum Linn.  Gramineae ركيطة 

 Leef  Luffa acutangula (Linn.)  Cucurbitaceae ليؼ 

A عكسج 
,

usaj  Lycium barbarum Linn.  Solanaceae 

 Tamata   Lycopersicum طماطة 

esculentum Mill.  
Solanaceae 

 Farasyon Maiy  Lycopus europaeus Linn.  Labiatae فرسيكف مائي 

 Farandal  Lythrum salicaria Linn.  Lythraceae فرندؿ 

 Khubbaizah  Malva neglecta Wall.  Malvaceae خبيزة 

 Anbah  Mangifera indica Linn.  Anacardiaceae عنبة 

 Hashishat Alkalib  Marrubium vulgare Linn.  Labiatae حشيشة الكمب 

 Babunnej  Matricaria chammilla Linn.  Compositae ج بابكن

 Jatt  Medicago sativa Linn.  Leguminosae جت 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Sibahbah   Melia azedarach Linn.  Meliaceae سبحبح 

 Nifal  Melilotus officinalis Desr.  Leguminosae نفؿ 

 Hashishat Alnahil  Melissa officinalis Linn.  Labiatae حشيشة النحؿ 

Na نعنع 
,

na  Mentha longifolia Linn.  Labiatae 

 Lala Abbas  Mirabilis jalapa Linn.  Nyctaginaceae اللو عباس 

 Kerela   Momordica charantia  Cucurbitaceae كيريال 

 Tuth  Morus niger Linn.  Maraceae تكث 

 Moz  Musa paradisiacal Linn.  Musaceae مكز 

 As  Myrtus communis Linn.  Myrtaceae اس 

 Nirjas  Narcissus pseudo-narcissus نرجس 

Linn.  
Amaryllidaceae 

 Habb Arrashad  Nasturtium officinale R.  Crcuiferae حب الرشاد 

 Diflah  Nerium oleander Linn.  Apocynaceae دفمة 

 Tabigh  Nicotiana tabacum Linn.  Solanaceae تبغ 

 Hbbat Soda  Nigella sativa Linn.  Ranunulaceae حبة سكدا

 Raihan Almalik    Ocimum basilicum Linn.  Libiatae ريحاف الممؾ 

 Zaytoon   Olea europaea Linn.  Oleaceae زيتكف 

 Ononis   Ononis spinosa Linn.  Leguminosae انكنيس 

 Tobah  Onopoedon acanthium طكبة 

Linn.  
Compositae 

 Suhlab  Orchis mascula Linn.  Orchidaceae سحمب 

 Raihan Habaili  Origanum vulgare Linn.  Labiatae ريحاف جبمي 

 Ruz  Oryza sativa Linn.  Gramineae رز 

 Hummaidh  Oxalis corniculata Linn.  Geraneaceae حميض 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Khash Khash  Papaver dubim Linn.  Papaveraceae خشخاش 

Ward Assa كرد الساعة 
,

ah  Passiflora incarnate Linn.  Passifloraceae 

 Harmal   Peganum harmala Linn.  Rutaceae حرمؿ 

 Shajarat Alhareer   Periploca graeca Linn.  Aclepiadaceae شجرة الحرير 

Ma معد نكس 
,

danos   Petroselinum sativum Gill.  Umbellifeae 

 Tamur  Phoenix dactylifera Linn.  Plmaceae تمر 

 Karez  Prunus cerasus Linn.  Rosaceae كرز 

 Mahalb  Prunus mahaleb Linn.  Rosaceae محمب 

 Khokh  Prunus persica (Linn.)  Rosaceae خكخ 

Ri رعراع ايكب 
,

Ri
,

 Ayyub  Pulicaria olysentenca 

(Linn.)  
Compositae 

 Rumman   Punica granatum Linn.  Punicaceae رماف 

 Sfarjal   Pyrus cydonia Linn.  Rosaceae سفرجؿ 

 Tuffah  Pyrus malus Linn.  Rosaceae تفاح 

A عفص 
,

fus Quercus infectoria  Oliv.  Fagaceae 

 Ballut  Quercus persica Jaub.   Fagaceae بمكط 

 Kaff Alhirr  Ranunculus arvensis Linn.  Ranunculaceae كؼ الير 

 Zaghlil   Ranunculus sceleratus زغميؿ 

Linn.  
Ranunculaceae 

 Thail Ath-thikh   Reseda lutea Linn.  Resedaceae ذيؿ الذيخ 

 Khuzami   Roseda odorata Linn.  Resedaceae خزامي 

 Ribas  Rheum ribes Linn.  Polygonaceae ريباس 

 Somack   Rhus  coriaria Linn.  Anacardiaceae سماؽ 

 Khirwe  Ricinus  communis Linn.  Euphorbiaceae خركع 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Alsant Alkathib  Robinia  pseudacacia Linn.  Leguminosae السنط الكاذب 

 Ward Barry  Rosa  canina Linn.  Rosaceae كرد برم 

 Ward Juri Barry  Rosa centifolia  Linn.  Rosaceae كرد جكرم برم 

 Ward Juri   Rosa damascene Mill.  Rosaceae كرد جكرم 

 Hummaidh  Rumex crispus Linn.  Polygonaceae حميض 

 Qasab Assukker  Saccharurn officinarum قصب السكر 

Linn.  
Gramineae 

 Safsaf Abyadh  Salix alba Linn.  Salicaceae صفصاؼ ابيض 

 Alsafsaf Albaki  Salix babylonica Linn.  Salicaceae الصفصاؼ الباكي 

 Safsaf  Salix fragilis Linn.  Salicaceae صفصاؼ 

 Simsim Barri  Salvia aeygptiaca Linn.  Labiatae سمسـ برم 

 Khaman Saghir   Sambucus ebulus Linn.  Caprifoliaceae خماف صغير 

 Khaman Kabir   Sambucus niger Linn.  Caprifoliaceae خماف كبير 

 Filfil Rafee Alawraq   Schinus molle Linn.  Anacardiaceae فمفؿ رفيع االكراؽ 

 Basal Alhayah  Scilla hutumnalis Linn Liliaceae بصؿ الحية 

E  عنصالف
,

nsalan   Scilla sibirica Andr.  Liliacea 

Shikh Alrabee شيخ الربيع 
,

  Senecio vulgaris Linn.  Compositae 

 Simsim   Sesam oriental Linn.  Pedaliaceae سمسـ 

 Sesbania   Sesbania aeygptiaca Pers.  Leguminosae سسبانية 

Ku كعكب 
,

ub  Silybum  marianum (L.)  Compositae 

 Khardal   Sinapis alba Linn.  Crucifera خردؿ 

 Simmara  Sisymbrium officinale  Linn.  Cruciferae سمارة 

 Fejjailah Sisymbrium sophia Linn.  Cruciferae فجيمو 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
E عنب الثعمب 

,

nab Atha
,

lab  Solanum dulcamara Linn.  Solanaceae 

E عنب الذيب 
,

nab Adhdhib   Solanum nigrum Linn.  Solanaceae 

Jo جعضبيض 
,
dhaidh   Sonchus oleraceus Linn.  Compositae 

 Sheeh Shujairi   Spartium junceum Linn.  Leguminosae شيح شجيرم 

U عشبو حمرة 
,

shb a Hamra Spergularia rubra T.  Caryophylloceae 

 Ispinakh   Spinacia oleracea Linn.  Chenopodiaceae اسبينانج 

 Sermaq   Stachy lavandulaefolia سرمؽ 

Vahl.  
Labiatae 

 Hashishat Alqazzaz   Sterillaria media Linn.  Caryophyllaceae حشيشة القزاز 

Ja جعفرم 
,

fari   Tagetes patula Linn.  Compositae 

 Tarfa Tamarix mannifera E.  Tamaricaceae طرفو 

 Alkaram Albarri  Tamarix communis Linn.  Dioscoreaceae الكـر البرم 

 Khas Barri  Taraxacum officinale W.  Compositae خس برم 

 Kamaderyos   Teucrium chamaedrys Linn.  Labiatae كمادريكس 

Ja جعدة 
,

dah   Teucrium polium Linn.  Labiatae 

 Difla Safra   Thevetia nereifolia Juss.  Apocynaceae دفمة صفراء 

A عفص 
,

fus   Thuja occidentalis Linn. Pinaceae 

 Zatar   Thymus kotochyanus B. Labiatae زعتر 

 Gotub  Tribulus terrestris Linn.  Zygophyllaceae قطب 

 Nafal   Trifolium arvense Linn.  Leguminosae نفؿ 

 Bersim Ahmar   Trifolium pratense Linn.  Leguminosae يـ احمر برس

 Helba   Trigonella foenum-graecum حمبو 

Linn.  
Leguminosae 

 Abukhanjar   Tropaeolum majus Linn.  Tropaeolaceae ابك خنجر 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 العائمة  سم العممياال االسم االنكميزي االسم العربي
 Gharghar   Ulmus campestri Linn.  Ulmaceae غرغر 

U عنصؿ 
,

nsul   Urginea maritime Baker  Liliaceae 

 Gerrais   Urtica dioica Linn.  Urticaceae قريص 

 Rejil Alhamam  Verbena  officinalis Linn.  Verbenaceae رجؿ الحماـ 

Kurrat Ala قرة العيف 
,
in   Veronica beccabunga Linn.  Scrophulariaceae 

A عيف البزكف 
,

in Albazzun   Vinca rosea Linn.  Apocynaceae 

 Banafsaj   Viola odorata Linn.  Violaceae بنفسج 

 Kaff Maryam   Vitex agnus-castus Linn.  Vitaceae كؼ مريـ 

I عنب 
,

nab   Vitis vinifera Linn.  Vitaceae 

 Samm Alferakh   Withania somnifera (L.)   Solanaceae سـ الفراخ 

  Lizzaij   Xanthium strumarium Linn.  Compositae لزيج 

 Thurah Safrah   Zea mays Linn.  Gramineae ذرة صفرة 

 Unnab   Zizyphus jujube Lam .  Rhamnaceae عناب 

 Sidr  Zizyphus spina – christi سدر 

Linn.   
Rhamnaceae 

 Khennaiq Addijaj   Zyguophyllum fabago خنيؽ الدجاج 

Linn.  
Zygophyllaceae 

 Rocket Eruca vesicaria Mill.  Brassicacea الجرجير

 

  



 
 

  61 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 

 ت الصزاعية اآلؾــا

 الحشــرات
  



 
 

  62 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات احلنطة و الشعري

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Grain Thrips Haplothrips tritici ثربس الحنطة 

Kurdj 
Phleaothripidae Thysanoptera    

 Suun Pest   Erygaster integriceps السكنة 

Put.  
Pentatomidae  Hemiptera  

ًن الحنطة   Greenbug  Toxoptera granarium مْف

Rond  
Aphididae   Homoptera   

 Soft Scale Insect  Exaeretopus tritici الحشرة القشرية الرخكة 

Will  
Coccidae  Homoptera   

كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابؿ 
  النجيميات 

 Oria musculosa 

Hubn.  
Phalaenidae  Lepidoptera   

 Cereal Leaf دكدة الزرع

Miner  
Syringopais 

temperatella Led 

Scythridae Lepidoptera   

ماضػػػػػػػػػػػػػػػػغة بػػػػػػػػػػػػػػػػادرات 
 الحنطة 

Wheat Groud 

Beet  
Zabrus tenebrioides 

Goeze  
 

Carabidae  Coleoptera  

 Phyllopretha  ؿ الحبكب الشتكية جع 

nazarena Mors  
Carabidae  Coleoptera  

 Ansopilia austriaca  جعؿ الحنطة 

Herbst.  
Scarabaeidae  Coleoptera  

 Hessian Fly  Phytophaga  ذبابة ىسشياف 

destructor (Say.) 

Cecidomyiidae  Diptera  

زنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الحنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المنشارية 

Wheat Stem 

Sawfly  
Cephus tabidus Fadr  

 
Cephidae  Hymenoptera  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 حشسات السش 

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
الجػػػػػػػػػراد ذات القػػػػػػػػػركف 

 الصغيرة
 Tropidepola 

cylindrical March  
Acrididae  Orthoptera 

الجػػػػػػػػػراد ذات القػػػػػػػػػركف 
 الطكيمة 

 Conocephalus 

buxtoni Charp  
Tettigoniidae  Orthoptera 

 Retrithrips syriacus  ثربس العنب 

(May) 

Thripidae Thysanoptera 

 Rhopalosiphum  مْف الرز 

rufiabdomialis 

(Sasaki) 

Aphididae  Homoptera  

  Echinocnemus sp.  Curculionidae Coleoptera  خنفساء جذكر الرز 

  Hydronomus sp. Curculionidae Coleoptera  خنفساء جذكر الرز 

 Pelopidas thrax  دكدة  اكراؽ الرز 

(Hubn.)  
Hesperiidae  Lepidoptera  

 Sesamia nonagrioides  حفار ساؽ الرز 

Lef.  
Noctuidae  Lepidoptera  

حفػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػرز 
 المخطط 

 Chilo oryzae (Felt.)  Pyralidae Lepidoptera  

  Sepedon sp.  Sciomyzidae Diptera  سيقاف الرز ذبابة 

  Brevenna rehi Lind  Pseudococcidae Homoptera  بؽ الرز الدقيقي 

 
 حشسات الرزة

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Corn leaf Aphid Rhopalosiphum مْف الذرة 

maidis    Fitch. 

Aphididae Homoptera   

  Corn Stem Borer. Sesamia cretica Led. Noctuidae Lepidoptera حفار ساؽ الذرة 

 The Corn leaf دكدة الذرة 

worm  
Leucania loreyiDup.  Noctuidae Lepidoptera  

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 سات احملاصيل البكوليةحش

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
   The Lentil Aphid Aphis craccivorKoch.  Aphididae  Homoptera مْف العدس 

 Broad Bean مْف الباقالء االسكد 

Aphid  
Aphis fobae Scop.  Aphididae  Homoptera   

 Spotted Alfalfa مْف الجت المرقط 

Aphid  
Therioaphis trifolii 

(Monell)  
Aphididae Homoptera   

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera 

exigue(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

 The Cotton Leaf دكدة كرؽ القطف 

Worm  
Spodaptera littoralis 

(Boid.)  
Noctuidae Lepidoptera  

 Alfalfa Weevil  Hypera fascocinerea كسة الجت س

Marsh  
Curculionidae  Coleoptera   

 

 حشسات الكطن

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Onion Thrips   Thrips tabaci Lind.   Thripidae  Thysanoptera ثربس القطف )البصؿ( 

 Cotton Seed Bug  Oxycarynus بقة بذرة القطف  

hyalinipennis   
Lygaeidae  Hemiptera   

 Cotton or Melon مْف القطف )البطيخ( 

Aphid  
Aphis gossypii Glov.  Apheyrodidae  Hemiptera  

   Cotton White Fly  Bemisia tabaci G.  Aleyrodidae  Hemipetra ذبابة القطف البيضاء 

   Leaf Hoppers  Emposca spp.  Cicadellidae  Hemipetra قفازات االكراؽ 

 The Cotton Leaf دكدة كرؽ القطف 

Worm  
Spodaptera littoralis 

(Boid.)  
Noctuidae Lepidoptera  

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

    Black Cutworm  Agrotis ipsilon داء الدكدة القارضة السك 

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

دكدة الجػػػػػكز االمريكيػػػػػة اك 
 دكدة الثمار الطماطة 

Tomoato Fruit 

Worm  
Heliothis armigera          

(Hobn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

دكدة جػػػػػػػػػػػػػػػػكز القطػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 الشككة 

Spiny Bull Worm  Erias insulana Boisd Noctuidae Lepidoptera  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات البنجس الطهسي

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Black Bean مْف الباقالء  االسكد 

Aphid  
Aphis fabae Scop.  Aphididae  Homoptera   

 قفاز االكراؽ 
 

 Leaf hoppers  Emposca spp.  Cicadellidae  Hemiptera   

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis ipsilon    (Hufn.)  Noctuidae Lepidoptera  

 The Cotton Leaf دكدة كرؽ القطف 

worm  
Spodaptera littoralis 

(Boid.)  
Noctuidae Lepidoptera  

حفػػػػػػار رؤكس البنجػػػػػػر 
 السكرم 

Beet Moth  Scrobipalpa ocellatella 

(Boyd)  
Gelichidae  Lepidotera  

حفػػػػػار اكراؽ البنجػػػػػر   
 السكرم 

The Beet Fly  Pegomyia hoyoscami  

(Panz.)  
Anthomyiidae  Dipotera 

 

 حشسات التبؼ 

 الرتبة العائمة  العممي االسم االسم االنكميزي االسم العربي
  The Green Peach مْف الخكخ االخضر 

Ahpid  
Myzus persicae    

(Sulz.)  
Aphididae  Homoptera    

   Cotton Whitefly   Bemisia tabaci G.   Aleyrodidae  Hemiptera ذبابة القطف البيضاء 

  Onion Thrips   Thrips tabaci Lind.   Thripidae  Thysanoptera ثربس القطف 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis ipsilon  

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات احملاصيل الصيتية / العصؿس

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 The Green Peach مْف الخكخ االخضر 

Aphid  
Myzus perisca  (Sulz.)  Aphididae  Homoptera    

دكدة الجػػكز االمريكيػػة 
اكدكدة الثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 الطماطة 

Tomoato Fruit worm  Heliothis armigera   

(Hobn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

دكدة اك سكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اجراس العصفر 

 Larinus Syriacus Gyll.  Curculionidae Coleoptera   

 Acanthiophilus heliathi  اء ذبابة العصفر السمر 

Rossi 

Tryptidae Diptera   

ذبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر 
 الصفراء

 Chaetorellia carthami 

Stack 

Tryptidae Diptera   

 

 

 حشسات اخلسوع

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Leaf Hoppers  Empoasca sp.  Cicadellidae  Hemiptera قفاز االكراؽ 

  Phycita  diaphana Stgr.  Phycitidae Lepidotera   دكدة الخركع 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات ؾول الصويا

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
   Cotton Whitefly  Bemisia tabaci Gen.  Aleyrodidae  Hemiptera ذبابة القطف البيضاء 

الػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كداء الس

Black Cutworm  Agrotis ipsilon   (Hufn.)  Noctuidae Lepidoptera  

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

  Bean Butterfly  Cosmolyce baeticus L.  Lycaenidae  Lepidoptera دكدة البقكليات 

 

 

 شنظحشسات شهسة ال

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
   Cotton Whitefly  Bemisia tabaci Gen.  Aleyrodidae  Hemiptera ذبابة القطف البيضاء 

  Pear Lace Bug  Stephanitis pyri (F.)  Tingidae  Hemiptera البؽ المطرز 

 Suger Beet الدكدة الخضراء 

Armyworm  
Spodoptera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis  ipsilon   

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات اشجاز الؿانوة / حشسات التؿاح

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Codling Moth  Carpocapsa Pomonella اح دكدة ثمار التف

(L.)  
Olethreutidae  Lepidotera   

 مفْ  التفاح القطني
 )الزغبي(  

Wooly Apple 

Aphid  
Eriosoma lanigerum 

(M.)  
Aphididae  Hemiptera   

   Apple Aphid  Aphis    pomi DeGreen   Aphididae  Hemiptera مْف التفاح 

   Pear Lace Bug  Stephanitis pyri    (F.)   Tingidae  Hemiptera   البؽ المطرز

 Apple Stem حفار ساؽ التفاح 

Borer  
Zeuzera pyrina  Cossidae  Lepidoptera   

 Chaleophorella  حفار ساؽ المشمش الكبير 

auadrieutata R.  
Buprestidae  Coleoptera   

   Chlorophorus varius F.  Cerambycidae  Coleoptera  حفار ساؽ الركبينيا 

 Chaleophorella  الحفار المسطح 

bagdadensis  
Buprestidae  Coleoptera   

 Chaleophorella  الحفار قاطع النمكات 

stigmatica   S.  
Buprestidae   Coleoptera   

   Osphranteria  حفار ساؽ السفرجؿ 

coerulescen    R. 

Cerambychidae  Coleoptera   

   Sinoxylon anale  lesne Bostrychidae  Coleoptera  ثاقبة االفرع 

  Streblote siva lef. Lasiocampidae  Lepidoptera  دكدة اكراؽ التفاح الجنكبية 

 The Apple Leaf الدكدة الالفة االكراؽ التفاح 

Roller  

Archips rosana (L.)  Tortricidae  Lepidoptera  

  The Lesser اكمة اكراؽ التفاح 

Ermine Moth  
Yponomeuta  padella 

(L.)  
Yponometidae Lepidoptera  

دكدة اكراؽ التفػػػاح الشػػػمالية            
 )فراشة الطاؤكس الكبيرة(

Greot Peacock 

Moth 

Saturinia pyri Schff. Saturnidae Lepidotera   
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات الصيتون

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي سم العربياال
  The Olive Parlatoria  Parlotoria oleae (C.)  Diasphidae   Hemiptera حشرة الزينكف القشرية

 Olive Bark Beetle  Phlaeotribus خنفساء قمؼ الزيتكف 

scarabaeoidesB.  
Scolytidae  Coleoptera   

   Olive Fruit Fly  Dacus olea    G.  Trypetidae  Diptera زيتكف ذبابة ثمار ال

   Olive Psyllid  Euphyllura straminea    L.  Aphalaridae  Homoptera بسميد الزيتكف 

 

 

 حشسات الؿطتل و احلبة اخلضساء

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Cottony بؽ الفستؽ الدقيقي 

Pistachio Scale  
Anapulvinaria pistachio 

B.  
Coccidae  Hemiptera   

 Pistachio Fruit دكدة ثمار الفستؽ 

Worm  
Recurvaria pistachiicola 

D. 

Gelechiidae  Lepidoptera   

خنفسػػػاء قمػػػػؼ الفسػػػػتؽ 
 الصغيرة 

Lesser Pistachio 

Bark Beetle   
Carphovorus perris C.  Scolytidae  Coleoptera   

الحفػػػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػػػابنكدس 
 الفستؽ 

The Flatheaded 

Pistachio Borer  
Capnodis cariosa P.  Buprestidae   Coleoptera  

 The Pistachio حفار ساؽ الفستؽ 

Stem Borer  
Anthaxia sp.  Buprestidae  Coleoptera  

   Agonoscena targionii (L.)  Psyllidae  Homoptera  حشرة بسميد الفستؽ

  Chaetoptellus vestitus M.  Scolytidae  Coleoptera  خنفساء قمؼ الفستؽ 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات العنب

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Grope Vine ثربس العنب 

Thrips  
Retithrips syriacus (M.) Thripidae  Thysanoptera   

 Grope Vine ز اكراؽ العنب قفا

Leafhopper  
Zygina lineate L.  Cicadellidae  Homoptera   

 The Striped دكدة كرؽ العنب 

Howk Moth  
Celerio hussaini  

Ghauri  
Sphingidae   Lepidoptera   

 The Grape Vine دكدة ثمار العنب 

Moth  
Lobesia batrana Schiff  Olethreutidae  Lepidoptera   

بػػػػػػػػػػػؽ الحمضػػػػػػػػػػػيات 
 الدقيقي 

The Citrus 

Mealy Bug  
Planococcus citri Risso  Pseudococcidae  Lepidoptera   

 The Grepa Vine سيكادا العنب 

Cicada  
Cicadatra alhageos   

(Kol.)  
Cicadidae  Homoptera   

  Yellow Jackeet  Polistes wattii )Cam.)  Vespidae  Hymenoptera الزنبكر االصفر 

االرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة            
 )النمؿ االبيض( 

The Termites  Microcerotermes 

diversus S.  
Termitidae  Isoptera   

 Robinia Stem حفار ساؽ الركبينيا 

Borer 

Chlrophorus varius 

Mull.  
Cerambycidae  Coleoptera   
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات اشجاز ذات النواة احلجسية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي سم العربياال
مػػػػْف اكراؽ المشػػػػمش 

 اك العنجاص 
Mealy Plum 

Aphid  
Hyalopterus Pruni   

(Geoff)  
Aphididae  Homeptera  

 The Green مْف اكراؽ الخكخ 

Peach Aphid  
Myzus persicae  

(Sulzer)  
Aphididae  Homeptera  

 The Peach Stem كخ مْف ساؽ الخ

Aphid  
Pterochlorus persicae 

(Chold)  
Aphididae  Homeptera  

مػػػػػػػػػػػػْف تجعػػػػػػػػػػػػد اكراؽ 
 الخكخ 

Short – Tolled 

Almond Aphid  
Brachycaudus 

amygdalinus  (Schupt.)  
Aphididae  Homeptera  

-Sphenoptera dhia  حفار ساؽ المشمش 

ahmedi Cobos.  
Buprestidae  Coleoptera   

حفػار سػاؽ المشػمش 
 الصغير 

 Sphenoptera tappesi 

M.  
Buprestidae  Coleoptera   

 Peach Capnodis   Capnodis tenebrionis كابنكدس المشمش 

L.  
Buprestidae  Coleoptera   

 Almond كابنكدس المكز 

Capnodis  
Capnodis carbonaria 

K.  
Buprestidae  Coleoptera   

   Lampetis argentata M.  Buprestidae  Coleoptera  حفار ساؽ االثؿ 

 Chalcophorella  الحفار المسطح 

bagdadensis  

Buprestidae  Coleoptera   

 The Almond زنبكر ثمار المكز 

Fruit Wasp  
Eurytoma amygdale E.  Eurytomatidae  Hymenoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 المكزيات 

Shoot – Hole 

Borer  
Scolytus rygulosus R.  Scolytidae  Coleoptera    

  Sineoxylon anale  ثاقبة االفرع 

lesne  
Bostrychidae  Coleoptera  

   Chlrophorus varius F..  Cerambycidae  Coleoptera  حفار ساؽ الركبينيا 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات السمان

 الرتبة العائمة  م العممياالس االسم االنكميزي االسم العربي
 The Carob Moth  Ectomyelois دكدة ثمار الرماف 

ceratoniae (Z.)  
Pyrallidae  Lepidotera 

   Deudoris tivia  Klug.  Lycaenidae  Lepidotera  فراشة الرماف 

 The Pomegranate مْف الرماف 

Aphid  
Aphis Punicae P.  Aphididae  Homoptera  

 The Mealy Bug  Nipaecoccus vastator ؽ الدقيقي الب

(M.)  
Pseudococcidae  Homoptera   

بػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحمضػػػػػػػػػػػػػػػػيات 
 الدقيقي 

The Citrus Mealy 

Bug  
Planococcus citri 

Risso  
Pseudococcidae  Homoptera   

 The Pomegranate ذبابة الرماف البيضاء 

White fly   
Siphoninus granati 

(P.)  
Aleyrodidae  Homoptera   

   Scobicta chevrieri V.  Bostrychidae  Coleoptera  ثاقبة افرع الرماف 

حفػػػار سػػػػاؽ المشػػػػمش 
 الكبير 

 Chalcophorella 

quadriaculata R. 

Buprestidae  Coleoptera   

 Chlrophorus varius  حفار ساؽ الركبينيا 

M.  
Cerambycidae  Coleoptera   

ة )النمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االرضػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االبيض( 

The Termites  Microcerotermes 

diversus S.  
Termidae  Isoptera   
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

  حشسات التني

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 The Fig Wax حشرة التيف الشمعية 

Scale   
Ceroplastes rusci 

(L.)  
Coccidae  Homoptera   

 Asterolecanium  ف الفنجانية حشرة التي

pustulans (Crck.)  
Asterolecaniidae  Homoptera   

 The Fig Fruit Fly  Lonchaea aristella ذبابة  ثمار التيف 

 (Beck.)  
Lonchaeidae   Diptera   

 The Fig دكدة اكراؽ التيف 

Caterpiller  
Ocnerogyia  amanda   

(Stgr.)  
Lymantriidae  Lepidoptera   

حفػػػػػػػػار سػػػػػػػػاؽ التػػػػػػػػيف 
 الشمالي 

 Hesperophanes 

preissi Hegd.  
Cerambycidae  Coleoptera  

حفػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػاؽ تػػػػػػػػػػيف 
 سنجار 

 Hesperophanes 

griseus (F.)  
Cerambycidae Coleoptera  

حفػػػػػػػػار سػػػػػػػػاؽ التػػػػػػػػيف 
 الصغير 

 Xylanitess praeustus 

Ger  
Bostrychidae  Coleoptera  

ؼ حفػػػػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػػػػقك 
 الخشبية

 Pseudocatalia 

aegyptica  (Gmel.)  
Buprestidae  Coleoptera  

خنفسػػػػػاء قمػػػػػؼ التػػػػػيف 
 الصغيرة 

 
 

Hypoborus ficus  

Eruch  
Scolytidae  Coleoptera  

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الفكاكػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المجففة 

Dried Fruit 

Beetle  
Carpophilus 

hemiptrus (L.)  
Nitidulidae  Coleoptera  

  Chlorophorus varius  لركبينيا حفار ساؽ ا

Mull.  
Cerambycidae  Coleoptera  

 Sinoxylon anale  ثاقبة االفرع 

Lesne  
 Coleoptera  

 Chalcophorella  الحفار المسطح 

bagdadensis C.  
Buprestidae  Isoptera   
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات احلنضيات

 الرتبة ة العائم االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 The Mealy Bug  Nipaecoccus البؽ الدقيقي 

vastato(Mask)  
Pseudococcidae  Homoptera   

بػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحمضػػػػػػػػػػػػػػػػيات 
 الدقيقي 

The Citrus Mealy 

Bug  
Planococcus citri   

(Risso)  
Pseudicoccidae  Homoptera   

الحشػػػػػػػػػػػػػػػػرة القشػػػػػػػػػػػػػػػػرية 
 الصفراء 

The Oriental 

Yellow Scale  
Aonidiella orientalis 

(Newst)  
Diaspididae  Homoptera   

الحشػػػػػػػػػػػػػػػػرة القشػػػػػػػػػػػػػػػػرية 
 السمراء  )الرخكة( 

The Brown Soft 

Scale  
Coccus hesperidum 

L.  
Coccidae  Homoptera   

الحشػػػػػػػػػػػػػػػػرة القشػػػػػػػػػػػػػػػػرية 
 االرجكانية 

The Purple 

Scale   
Lepidosaphes bechii            

(Newman)  
Diaspididae  Homoptera   

 The Lentil Aphid  Aphis craccivora مْف العدس 

Koch.  
Aphididae  Homoptera   

مػػػػػػػػػػػػػػػْف الحمضػػػػػػػػػػػػػػػيات 
 االسكد 

The Citrus Black 

Aphid  
Toxoptera aurantii 

Boyer  
Aphididae  Homoptera   

مػػػػػػػْف القطػػػػػػػف اك مػػػػػػػْف 
 البطيخ 

Cotton Aphid  Aphis gossypii  

Glover  
Aphididae  Homoptera   

  The White Fly Trialcurodes sp. Aleyrodidae Homoptera الذبابة البيضاء

دكدة اكراؽ 
 الحمضيات 

The Citrus Leaf 

Catrpiller  
Papilio demoleus L.  Papilionidae  Lepidoptera   
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات النديل

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 The Data Palm حشرة النخيؿ القشرية

Scale 
Parlatoria 

blanchardii T. 
Diaspididae Homoptera 

 The Dubas  Ommatissus biotatus حشرة دكباس النخيؿ 

B.  
Tropiduchidae  Homoptera 

 The Lesser Date حشرة حميرة النخيؿ 

Moth  
Batrachedra 

amydraula  Meyr  
Momphidae  Lepidoptera 

 دكدة الطمع 
 )عثة التمر الكبيرة( 

The Greater Date 

Moth  
Arenipses sabella  

(Hmpsn.)  
Pyralidae   Lepidoptera 

 The longkorn حفار ساؽ النخيؿ 

Borer  
Pseudeohilus 

testaceus Gahn.  
Cerambycidae  Coleoptera 

 The Fruit Stalk حفار عذؽ النخيؿ 

Borer  
Oryctes elegans  Prell  Scarabaeidae  Coleoptera 

   The Frond Borer  Phonapate frontalis حفار سعؼ النخيؿ 

(fahr)  
Bostrychidae  Coleoptera 

حشػػػػرة قشػػػػرية النخيػػػػؿ 
 الخضراء 

The Date Pit 

Scale   
Asterolecanicum 

phoenicis R.  
Asterolecaniidae  Homoptera 

يػػػػؿ حشػػػػرة قشػػػػرية النخ
 الحمراء 

The Rad Date   Phoenicoccus 

marlatti C.  
Diaspididae  Homoptera 

 The Oriental الزنبكر االحمر 

Wasp  
Vespa orietalis L.  Vespidae  Hymenoptera 

 The Yellow الزنبكر االصفر 

Wasp  
Plistes nympha Chr.  Vespidae  Hymenoptera 

االرضػػػػػػػػػػػػػػػة )النمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االبيض( 

The Termites  Microcerotermes 

diversus S.  
Termitidae  Isoptera 
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 حشسات اخلضساوات / العائلة البكولية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Broad Bean مْف الباقالء االسكد 

Aphid  
Aphis fobae  

Scop.  
Aphididae  Homoptera   

 The Lentil Aphid Aphis craccivor مْف العدس 

 Koch.  
Aphididae  Homoptera   

 The Pea Aphid  Acyrthosiphon pisum مْف  البزاليا 

(Harnis) 

Aphidae Homoptera   

 The Green Leaf قفاز االكراؽ االخضر 

Hopper 

Empoasca lybicus      

(Berg.) 

Cicadellidae Homoptera   

ء خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء البػػػػػػػػػػػػػػػاقال
 الكبيرة 

The Large Bean 

Seed Weevil 

Bruchus rufimanus 

Boh.  
Bruchidae  Coleoptera   

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء البػػػػػػػػػػػػػػػاقالء 
 الصغيرة 

The Small Bean 

Seed Weevil  
Bruchidius incarantus  Bruchidae  Coleoptera   

ختفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 الجنكبية 

The Southern 

Cowpae Weevil  
Callosobruchus 

maculates L.  
Bruchidae  Coleoptera   

 The Pea Blue دكدة البقكليات 

Butter fly  
Cosmolyce baeticus 

L.  
Lycaenidae  Lepidoptera   

 The Pea Leaf حفار اكراؽ المكبيا 

Minor  
Phytomysa atricornis 

Meig.  
Agromyzidae  Diptera  

 The Bean Stem حفار ساؽ الباقالء 

Borrer  
Melanogromyza 

azawii S.  
Agromyzidae  Diptera  
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 حشسات العائلة الكسعية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف            

 )مْف البطسخ( 
Cotton Aphid  Aphis gossypii Glover  Ahpididae  Homoptera   

 The Cotton ذبابة القطف البيضاء 

White Fly  
Bemisia tabaci M&L.  Aleyrodidae  Hemiptera  

 The Red Pumkin الخنفساء الحمراء 

Beetle  
Rapidopalpa 

faveicollis Lucas  
Chrysomelidae  Coleoptera   

 The Squash خنفساء القثاء 

Beetle  
Epilachna 

chrysomelina F.  
Coccinellidae  Coleoptera   

 The Melon Fly  Myiopardalis ذبابة البطيخ 

pardalina Bigot  
Tephritidae  Diptera   

 

 حشسات العائلة الصليبية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Cobbage Aphid  Brevicoryne مْف الميانة 

brassicae (L.)  
Ahpididae  Homoptera   

 Green Peach كخ االخضر مْف الخ

Aphid  
Myzus persicae 

(Sulz.)  
Aphididae  Homoptera    

دكدة اكراؽ الميانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الصػػػػػػػػػػػػغيرة     )ابػػػػػػػػػػػػك 

 دقيؽ الميانة( 

Small White 

Butter Fly   
Pieris rapae L.  Pieridae   Lepidotera   

دكدة اكراؽ الميانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الكبيرة  

Large White 

Butter Fly  

Pieris braddicae L. Pieridae   Lepidotera   

دكدة اكراؽ الميانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 نصؼ القياسية 

Silver Y Moth  Autographa gamma 

L.  
Noctuidae  Lepidotera   

 Cobbage حفار ساؽ الميانة 

Webworn   
Hellula undalis L.  Pyralidae  Lepidotera   

خنفسػػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػػميبيات 
 البرغكثية 

Cobbage Flea 

Beetle   
Phyllotreta ruciferae      

(Goeze)  
Chrysomelidae  Coleoptera   
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 جانيةـحشسات العائلة الباذن

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
ثػػػػػػػػػػػػػػربس البصػػػػػػػػػػػػػػؿ اك 

 القطف 
Onion Thrips   Thrips tabaci Lind.  Thripidae  Thysanoptera  

  Cotton White Fly  Bemisia tabaci G.  Aleyrodidae  Hemiptera البيضاء ذبابة القطف 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis ipsilon     

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

دكدة الجػػػكز االمريكيػػػة 
اك دكدة الثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 الطماطة 

Tomoato Fruit 

Worm  
Heliothis armigera            

(Hobn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

 الدكدة الخضراء 
 )دكدة البنجر السكرم( 

Sugarbeet Army 

Worm  
Spodotera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae  Lepidoptera   

 Potato Tuber دكدة درنات البطاطا 

Worm  
Phthorimea 

operculella  
Gelechidae  Lepidoptera   

 دكدة كرؽ السمسـ 
 ة الصقر( )عث

Death
,
s Head 

Hawle Moth 

Acherontia atropos   Sphingidae  Lepidoptera   

 Leaf Minor oF ناخرة أكراؽ الطماطة

Tomato Leaf 

Tuta absoluta Gelechidae Lepidoptera 

 

 حشسات العائلة اخلباشية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 The Cotton Seed ر القطف يقة بذك 

Bug  
Oxycarenus 

hyalinipennis Cost.  
Lygaeidae  Hmiptera  

دكدة جػػػػػػػػػػػػػكز القطػػػػػػػػػػػػػف 
 الشككية 

Spring Boll 

Worm  
Erias insulana Boisd  Noctuidae  Lepidoptera   

 مْف البطيخ اك القطف 
 

Cotton or Melon 

Aphid  
Aphid gossypii 

Glover  
Aphididae  Homoptera  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis ipsilon     

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  
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 حشسات العائلة الصنبكية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Onion Bulb Fly  Eumerus Sp.  Syrphidae  Diptera ذبابة البصؿ الكبيرة 

 The Onion بابة البصؿ الصغيرة ذ

Maggot  
Hylemia antique 

(Meigen) 
Muscidae  Diptera  

 The Onion ثربس البصؿ 

Thrips   
Thrips tabaci (Lind.)  Thripidae  Thysanoptera  

 The Onion Leaf خنفساء اكراؽ البصؿ 

Beetle  
Exosoma thoracica 

Redt.  
Galerucidae  Coleoptera  

 Sugarbeet Army الدكدة الخضراء 

Worm  
Spodotera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae  Lepidoptera   

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة القارضػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكداء 

Black Cutworm  Agrotis ipsilon    

(Hufn.)  
Noctuidae Lepidoptera  

 The Male Cricket  Gryllotalpa الحفار )الكاركب( 

gryllotalpa L.  
Gryllotalpidae  Orthoptera  

 

 

 حشسات العائلة السمسامية

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Spinach Leaf ناخرة اكراؽ الشكندر 

Miner  
Pegomia hyoscyami 

(Panz.)  
Muscidae  Diptera   

  Leaf Hoppers  Emposca sp.  Cicadellidae  Hemiptera قفاز االكراؽ 

 Sugarbeet Army الدكدة الخضراء 

Worm  
Spodotera exigue 

(Hubn.)  
Noctuidae  Lepidoptera   
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 حشسات نباتات الصينة

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Chrysan themum مْف الداكدم 

aphid  
Macrosiphoniella 

sanborni     (Gillette)  
Aphididae  Homoptera  

 Rose Aphid  Macrosiphum rosae مْف الكرد 

(L.)   
Aphididae  Homoptera  

  Tuja Aphid  Cinara tuiafilia (Del.)  Lachnidae  Homoptera مْف الثكيا 

 Spanish Broom مْف الشيح 

Aphid  
Aphis intybi Koch.  Aphididae  Homoptera  

  Aphis nerii Boyer  Aphididae  Homoptera  مفْ  الدفمة 

الفراشػػػػػػػة ذات الظيػػػػػػػر 
 الماسي 

Diamond Back 

Moth  
Plutella maculipenni  Yponomeutidae  Lepidoptera   

النحػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػارض           
 )نحؿ الكرد(

Rose Bee  Megachile argentata 

F.  
Megachilidae  Hymenoptera  

  Thrips   Thrips sp.  Thripidae   Thysanoptera حشرات الثربس 

 

  

Adheed
Rectangle



 
 

  82 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 حشسات اشجاز الػابات

 حشسات اشجاز البلوط 

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Euproctis melania  قارضة اكراؽ البمكط 

Staud   
Lepiduridae    Lepidoptera  

 Phylloxera quercus  مْف ثمار البمكط 

Boyer  
Phylloxeridae  Homoptera   

     مفْ  اغصاف البمكط 

   Lymantria disper L.  Lymantriidae  Lepidoptera  فراشة الغجر 

   Tuberculoides sp.  Aphididae  Homoptera  مْف السما 

 Cydia fagiglandana  دكدة ثمار البمكط 

Zeller  
Torticidae  Lepidoptera   

  Curculio sp.  Curculionidae  Coleoptera  لبمكط سكسة ثمار ا

 Scolytus intricatus  خنفساء قمؼ البمكط 

Ratz.  
Scolytidae  Coleoptera  

  Cerambyx dux Fald.  Cerambycidae  Coleoptera  حفار ساؽ البمكط 

 Anacampsis disquei  الفة اكراؽ البمكط 

Meess  
Gelechidae  Lepidoptera   

 Epinotia festivana  رابطة اكراؽ البمكط 

Hb.  
Tortricidae  Lepidoptera   

رابطػػػػػػػػػة اكراؽ البمػػػػػػػػػكط 
 العفص 

 Acrobasis tumidana 

L.  
Pyralidae  Lepidoptera   

   Andricus sp.  Cynipidae  Hymenoptera  زنابير اكراـ البمكط 
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 حشسات اشجاز الكوؽ

 الرتبة العائمة  االسم العممي النكميزياالسم ا االسم العربي
دكدة اكراؽ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ 

 االسكد
 Cerura vinula L.  Notodontidae  Lepidoptera   

   Apatele aceris L.  Noctuidae  Lepidoptera  دكدة اكراؽ القكغ 

 Pseudoteleia  دكدة اكراؽ الغرب 

squamodorella Ams.  
Gelechidae  Lepidoptera   

 Epinotia trimaculata  بطة اكراؽ القكغ را

Den.  
Tortricidae  Lepidoptera   

رابطػػػػػػػػػػػة اكراؽ القػػػػػػػػػػػكغ 
 االسكد 

 Nycteola asiatica 

Krul..   
Noctuidae  Lepidoptera   

 Gypsonoma  رابطة اكراؽ الغرب 

hapalosarea Mayr. 
Tortricidae  Lepidoptera   

 Japanagromyza  ناخرة اكراؽ القكغ 

salicifollii Collin  
Agromyzidae  Diptera  

خنفسػػػػاء جػػػػػذكر القػػػػػكغ 
 العراقية 

 Adoretus  irakanus 

Ohs. 
Scarabaeidae Coleoptera  

  Melasoma  populi Chrysomelidae Coleoptera  خنفساء اكراؽ الفكغ 

 Monosteria  بؽ القكغ المطرز 

unicostata M&R  
Tingidae  Heteroptera  

 Apodiphus amygdale  Pentatomidae  Heteroptera  بؽ اغصاف القكغ 

بسػػػػػػػػػػػميد تجعػػػػػػػػػػػد اكراؽ 
 القكغ 

 Camarotoscena 

speciosa Flor.  
Psyllidae  Homoptera  

 Egeirotrioza ceadri  بسميد تكـر اكراؽ القكغ 

Bergo. 

  

Psyllidae  Homoptera  

بسػػػػػميد تػػػػػكـر اغصػػػػػاف 
 القكغ 

 Egeriotrioza 

verrucifica   
Psyllidae  Homoptera   

 Pemphigus  مْف تدرف القكغ 

lichtensteini Tullg.  
Aphididae  Homoptera  

  Chaitophorus sp.  Aphididae  Homoptera  مف اكراؽ القكغ 

 Diaspdiotus  حشرة القكغ القشرية 

caucasicus  Berk.  
Diaspididae  Homoptera  
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 الرتبة العائمة  االسم العممي النكميزياالسم ا االسم العربي
ار سػػػػػػػػػاؽ الفػػػػػػػػػكغ  حفػػػػػػػػػ

 الصغير 
 Melanophilla picta 

Pall.  
Buprestidae  Coleoptera   

 Capnodis miliaris  كابنكدس القكغ 

Klug.  
Buprestidae  Coleoptera   

فراشػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكغ رائقػػػػػػػػػة 
 االجنحة 

 Prarathrene 

tabanifermis   
Aegeriidae  Lepidoptera  

 

 

 حشسات اشجاز الصنوبس

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي بياالسم العر 
دكدة الصػػػػػػػػػػػػػػػتكبر ذات 

 العش 
 Thaumatopia 

pytiocampa   (D.&S)  
Noctuidae  Lepidoptera   

   Rhyacionia frustrana   Eucosmidae  Lepidoptera  فراشة براعـ الصنكبر 

   Pissoder notatus  Curculionidae  Coleoptera  سكسة براعـ الصنكبر 

دكدة مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريط 
 الصنكبر 

 Dioryctria pineae 

Staud.  
Pyralidae  Lepidoptera   

   Eulachuns rileyi W.  Aphididae  Homoptera  مْف الصنكبر 

خنفسػػػاء قمػػػؼ صػػػنكبر 
 زاريتو 

 Onthotomicus 

proximus E.  
Scolytidae  Coleoptera   

حشػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػنكبر 
 الشمعية 

 Matsucoccus josephi  Coccidae  Hemiptera   

 

  



 
 

  85 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 حشسات الطيطه

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Plecoptera reflexa  دكدة اكراؽ السيسـ 

Gven.   
Noctuidae  Lepidoptera  

 Aonidielia orientalis  حشرالسيسـ  القشرية 

N.  
Diaspididae  Homoptera   

 

 حشسات غابات خمتلؿة

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
   Aphis intybi G.    Aphididae  Homoptera  مْف الثكيا 

 Euproctis  فراشة الذنب البني 

chrysorrhoea L.  
Lymantriidae  Lepidoptera   

دكدة اكراؽ التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 الجنكبية 

 Streblote siva Lef.  Lasiocampidae Lepidoptera   

دكدة اكراؽ  الحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الخضراء 

 Paraocneria raddei C.  Lymantriidae Lepidoptera   

   Daphnis nerii   Sphingidae Lepidoptera  قارضة اكراؽ الدفمة 

 Lepidogma obratalis  رابطة اكراؽ االثؿ 

Chr.  
Pyralidae Lepidoptera   

   Phyllonorycter sp.  Tortricidae  كراؽ الجنار ناخرة ا

   Pristiphora erichsonii  Tenthredinidae  Hymenoptera  زنيكر الالرش المنشارم 

زنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيني 
 المنشارم

 Diprion hercyniae  Diprionidae  Hymenoptera   

   Megachile sp.  Megachilidae  Hymenoptera  النحؿ القارض 

   Ant sp.  Formicidae  Hymenoptera  النمؿ القارض

   Cossus cossus  L.  Cossidae  Lepidoptera  دكدة ساؽ الصفصاؼ 

   Zeuzera pyrina L.  Cossidae Lepidoptera  دكدة ساؽ الجكز 

 Chlorophorus varius  حفار ساؽ الركبينيا 

Mull.  
Cerambycidae  Coleoptera   

 Microcerotermis  ضة االر 

diversus Silv.  
Termitidae  Isoptera   
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 احلشسات اليت تصيب احملاصيل الصزاعية بصوزة عامة

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
الكػػػػػػاركب )الحفػػػػػػار اك 

 كمب الماء( 
The mole 

Cricket   
Gryllotalpa 

gryllotalpa L.     
Gryllotalpidae  Orthoptera   

 Egyption Locust  Anacridium الجراد المصرم 

aegyptium L.  
Acrididae Orthoptera   

 Euprepocnemis  نطاط البرسيـ 

piorans   (Chap.)  
Acrididae Orthoptera   

نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط البرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 المتشابية 

 Thisoicetrus littoralis 

(Ramb.)  
Acrididae  Orthoptera   

 Aiolopus strepens  نطاط االرز 

(Latr.)  
Acrididae Orthoptera   

النطػػػػػػػػػػاط ذك الجنػػػػػػػػػػاح 
 االحمر 

 Acrotylus insubricus 

Scop.  
Acrididae  Orthoptera   

 Termites Microcerotermis االرضة 

diversus Silv.  
Termitidae  Isoptera   

 Speing دكدة الربيع الناسجة 

Webworm  
Ocnopyna loewii Z. Arctiidae  Lepidoptera   

الديػػداف السػػمكية )فرقػػع 
 لكز( 

Wire Worms  Agriotes sp.  Elateridae  Coleoptera   

 The Ant  Camponotus النمؿ 

compressus (F.)  
Formicidae  Hymenoptera   
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 حشسات املواد املدصونة

 الرتبة العائمة  لعممياالسم ا االسم االنكميزي االسم العربي
ثاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 

 الصغرل 
Lesser Grain 

Boren 

Rhizopertha dominica  Bostrichidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 المنشارية 

Saw –Toothed 

Grain Beetle 

Oryzaephilus 

surinamensis  

Silvanidae Coleoptera    

خنقسػػػػػػػػػػػػػػػاء الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 المفمطحة 

Flat Grain Beetle Cryptolestes  pusillus 

Sch. 

Cucujidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 الصدئية  الحمراء 

Kusty Grain 

Beetle 

Cryptolestes 

ferrugineus                    

(Stephens) 

Cucujidae Coleoptera    

    Granary Weevil Sitophilus granaries L.. Curculionidae Coleoptera سكسة الحبكب 

    Rice Weevil Sitophilus oryzae L.  Curculionidae Coleoptera سكسة الرز 

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 الشعرية 

Khapra Beetle Trogoderma granarium 

E. 

Dermestidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػاء الطحػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 الصدئية  الحمراء 

Rust-Red Beetle Tribolium castaneum  Tenebrionidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػاء الطحػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المتشابية 

Confused Flour 

Beetle 

Tribolium confusm  Tenebrionidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 المجركشة 

Cadelle Tenebroidas 

mauritanicus  

Ostomidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 الجنكبية 

Cowpae bruchid Callosobruchus 

maculates  

Bruchidae Coleoptera    

 Bean Weevil Acanthoscelides سكسة الفاصكليا 

obtectus  

Bruchidae Coleoptera    

 Angoumois عثة جريش الذرة 

Grain Moth 

Sitotroga cerealeella  Gelechiidae Coleoptera    

 Indian Meal دكدة الطحيف اليندية 

Moth 

Plodia interpunctelle  Pyralidae Coleoptera    

عثػػػػػػػػػة دقيػػػػػػػػػػؽ البحػػػػػػػػػػر 
 المتكسط 

Mediterranean 

Flour Moth 

Ephestia kuehnielle  Pyralidae Lepidoptera  
  

    Cigarette Beetle Lasioderma serricorne  Anobiidae Coleoptera خنفساء السيكاير 
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 الرتبة العائمة  لعممياالسم ا االسم االنكميزي االسم العربي
خنفسػػػػػػػػػػػاء االعشػػػػػػػػػػػاب 

 الطبية 
Drugstore Beetle Stegobium paniceum  Anobiidae Coleoptera    

 Large Grain ثاقبة الحبكب الكبرل 

Borrer 

Prostephanus truncatus 

Horn  

Bostrichidae Coleoptera    

خنفسػػػػػػػػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػػػػػػػػجاد 
 السكداء 

Black Carpet 

Beetle 

Attagenus piceus  Dermestidae Coleoptera    

  Booklice Liposeelis subfuscus  Liposcelidae Psocoptera قمؿ الكتب 

 Dried Fruit خنفساء الثمار الجافة 

Beetle 

Carpophilus hemipterus  Nitidulidae Coleoptera    

    Spider Beetle Gibbium psylloidae Ptinidae Coleoptera الخنفساء العنكبكتية 

 Yellow دكدة الجريش الصفراء 

mealworm 

Tenebrio molitor  Tenebionidae  Lepidoptera  
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 احلشسات الضازة بصحة االنطان

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 American الصرصر االمريكي 

Cockroach 

Periplaneta 

americana L. 

Blattidae Dictioptera     

 German الصرصر االلماني 

Cockroach 

Blatella germanica L. Blattidae Dictioptera  

 Oriental الصرصر الشرقي 

Cockroach 

Blatta orientalis  

deGeer 

Blattidae Dictioptera  

  Human Louse Pediculus humanus قمؿ االنساف 

deGeer 

Pediculidae Anoplura  

  Head Louse  Pediculus humanus قمؿ الراس 

capitis  deGeer 

Pediculidae Anoplura  

  Body Louse  Pediculus humanus قمؿ الجسـ 

corporis   deGeer 

Pediculidae Anoplura  

  Pubic Louse Phthirius pubis L. Phthiridae Anoplura قمؿ العانة 

  Bed Bug Cimex lectularius L. Cimicidae Hemiptera بؽ الفراش 

 Common البعكضة المنزلية 

Mosquito 

Culex Pipiens L. Culicidae Diptera 

 House Fly  Musca domestica L. Muscidae Diptera الذبابة المنزلية 

 Sand Fly  Phlebotomus ذبابة الرمؿ 

papatusii Scop. 

Psychodidae Diptera  

 Tsi Tsi Fly  Glassina moristans ذبابة مرض النـك 

Westw. 

Muscidae Diptera  

 Human Flea  Pulex irritans L. Pulicidae Siphonaptera االنساف برغكث 

 Oriental Rat Flea Xenopsylla cheopis برفكث الجرد الشرقي 

(Roths.) 

Pulicidae Siphonaptera 

برغػػػػػػػػػػػػػكث القطػػػػػػػػػػػػػط ك 
 الكالب 

Dog and Cat Flea Ctenocephalides 

canis             (Curtis.) 

Pulicidae Siphonaptera 
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 احلشسات الضازة بصحة احليوان

 الرتبة العائمة  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Ckicken Louse  Menopon gallinae قمؿ الدكاجف 

(L.) 

Menoponidae Mallophaga 

 Dove Louse Columbicola قمؿ الحماـ 

columbae (L.)  

Philopteridae Mallophaga 

 Buffa;o Louse  Haematopinus قمؿ الجامكس 

tuberculatus            

(Burm .) 

Haematopinidae Anoplura  

  Horse Fly  Tabanus sp. Tabanidae Diptera ذبابة الخيؿ 

 Stable Fly  Stomoxys caicitrans ذبابة االسطبالت 

L. 

Muscidae Diptera  

 Horse Bot Fly  Gastrophilus نغؼ معدة الخيؿ 

intestinalis deGree 

Gasterophilidae Diptera  

  Sheep Bot Fly  Oestrus ovis L.  Oestridae Diptera نغؼ انؼ الغنـ 

 Cattle Grub  Hypoderma bovis نغؼ جمد البقر  

(deGree) 

Hypodermatidae Diptera  

  Horse Ked  Hippobosca equine L. Hypodermatidae Diptera برغش الخيؿ 

 Sheep Ked  Melanophagus ovinus برغش الغنـ 

L.  

Hypodermatidae Diptera  
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 اآلؾـــات الصزاعية 

 األمـراض
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 أمساض احلنطة

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Glumes Rot  Pseudomonas atrofaciens تعفف القنابع 

(MCCULL) 

 Downy Mildew  Sclerophthora macrospore بي البياض الزغ

(Sacc.)T.S. 
  Sclerophthora graminicola 

(Sacc.) Schroet 

  Sclerophthora macrospore 

(Sacc.) 

تعفػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػذكر كسػػػػػػػػػػػقكط 
 البادرات 

Root Rot and  Damping 

off  
Pythium arrhenomanes Drech 

  Pythum graminicola Subr. 

  Pythium aphanidermatum 

(Edon)Fitz. 

  Pythium volutum Vent &Trn. 

 Powdery Mildew  Erysiphe graminis f.sp.tritici البياض الزغبي 

DC. 

 Stem Rust  Puccinia graminis f.sp.tritici صدأ الساؽ 

Elks 

 Leaf Rust   Puccinia recondira f.sp.tritici صدأ الكرقة 

Rob. 

 Stripe Rust  Puccinia striformis West مخطط الصدأ ال

 Covered Smut  Tilletia caries DC. TUL التفحـ المغطى 

  Tilletia foetida (Wall.) Liro 

 .Loose Smut  Ustilago tritici (Pers) Rostr التفحـ السائب 

  Ustilago nudo var tritici (Jens) 

Rostr. 

  Flag Smut  Urocystis agropyri (Preuss) التفحـ المكائي 

Schroet 

  Urocystis tritici Koern. 

  Septoria Leaf Blotch  Septoria tritici تمطخ االكراؽ السبتكرم 

  Septoria nodorum  

  Septoria avenae f.sp.triticea 
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 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Spike Blight  Corynebacterium tritici لفحة السنابؿ 

  Aspergillus flaves  

  Aspergillus glucus  

  Aspergillus restrictus  

  Penicillium spp. 

 .Black Point  Alternaria spp النقطة السكداء 

  Fusarium spp. 

 .Seed Gall Disease  Anguina spp ثأليؿ الحنطة 

 Wheat Soil Borne Mosaic  Wheat soil borne mosaic مزاييؾ الحنطة 

 Wheat Streak Mosaic   Wheat streak mosaic زاييؾ الحنطة المخططة مك 

  Aster Yellow اصفرار  االستر 
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 أمساض الشعري

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Powdery Mildew  Erysipha graminis Marchal البياض الدقيقي 

 .Ergot Disease  Claviseps purpurea Tul االرككت 

 Stem Rust  Punccinia graminis tritici صدأ الساؽ 

Eriks&Henn. 

  Puccinia graminis secalis Eriks 

 .Covered Smut  Ustilago hordei Lagerh التفحـ المغطى 

 Loose Smut  Ustilago nudo (Jens) التفحـ السائب 

  Ustilago nudo var tritici schaf. 

  Ustilago tritici  (Pers.) Rostr. 

 Net Blotch  Pyrenophora teres (Died) التمطخ الشبكي 

  Spot Blotch   Cochliobolus sativus تبقع االكراؽ 

 Stripe Disease  Helminthsporium gramineum التخطط 

Rabh 

   Rhynchosporium  Scald Rhynchosporium secalis Davis التبقع الرينككسبكرم 

 Glume Blotch  Leptosphaeria nodorum تمطخ القنابع 

(Muller) 

 Septoria Leaf Blotch  Leptosphaeria avenaria Weber تمطخ االكراؽ السبتكرم 

 Root Rot  Pithium arrhenomanes  Drechs تعفف الجذكر 

. 

  Pithium graminicola  Subrm  

 Barley Yellow Dwarf  Barley yellow dwarf virus تقـز ك اصفرار الشعير 

(BYDV) 

المكزاييػػػػػػػؾ المخطػػػػػػػط عمػػػػػػػى 
 الشعير 

Barley Stripe Mosaic   Barley stripe mosaic virus 

(BSMV)  
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 أمـساض السش

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
  Bacterial Blight  Xanthomonas oryzae Dowson المفحة البكتيرية 

 Blast  Pyricularia oryzae CAV الشرم 

 Stem Rot  Sclerotium oryzae Catt تعفف الساؽ 

 .Karnel and Panicle Rot  Cladosporium  herbarum LK تعفف الحبكب ك النكرات 

تعفػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػذكر كقكاعػػػػػػػػػػػػد 
 السيقاف 

Foot Rot  Fusarium moniliforme Sheld 

 Brown Leaf Spot  Helminthosporium بني تبقع االكراؽ ال

oryzaeB.de.Haan  

 Sheath Blight   Rhizoctonia solani Ryko and لفحة الغمد 

Goch 

 .Rice Ream   Spirogura spp ريـ الرز 

يتسػػبب المػػرض عػػف االفػػراط فػػي التسػػميد   Straight Head الراس المنتصب 
النايتركجينيػػػػػػة ك الظػػػػػػػركؼ البيئيػػػػػػػة غيػػػػػػػر 
المالئمػػػة لمتربػػػة ك تػػػراكـ بعػػػض المركبػػػات 
الكيميائيػػػػػة الناتجػػػػػة عػػػػػف الػػػػػرش المتكػػػػػرر 

 لممبيدات 
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 أمساض الرزة الصؿساء

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Bacterial Wilt  Erwinia stewartii (Smith) Dye الذبكؿ البكتيرم 

 Crazy Top   Sclerophthora marcospora القمة المجنكنة 

(sacc.)Thiram  

تسػػػبب ىػػػذه االمػػػراض مػػػف مجمكعػػػة مػػػػف   Stalk Rots تعفف السيقاف 
الفطريػػات ك البكتريػػا التػػي تيػػاجـ النباتػػات 

 قرب مكعد نضج المحصكؿ .

 Pythium Stalk Rot  Pythium aphanidermatum تعفف الساؽ 

(Eds) Fitzp 

 Diplodia Stalk Rot  Diplodia maudis (Berk) sacc تعفف الساؽ الديبمكدم 

 .Gibberella Stalk Rot  Gebberella zea (schw.) Petch تعفف الساؽ الجبرلي 

  .Fusarium Stalk Rot  Fusarium moniliforme Sheld تعفف الساؽ الفيكزاريكمي 

 .Diplodia Ear Rot  Diplodia maudis (Berk) sacc تعفف العرانيص 

  Fusarium Ear Rot  Fusarium moniliforme Sheld رانيص الفيكزارمي تعفف الع

  Fusarium moniliforme var. 

subglutinans we.&Reink  

 Red Ear Rot  Gibberella reoseum تعفف العرانيص االحمر 

f.sp.cerealis (cke)snyd. &Hans  

 Pinicillium Rot  Penicllium oxalicum تعفف العرانيص 

Currie&Thom 

 Aspergillus Ear Rot تعفف العرانيص 

Rhizopus Ear Rot  
Aspergillus spp. 

  Rhizpopus spp. 

تعفػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػذكر ك لفحػػػػػػػػػػػػة 
 البادرات 

Seed Rots and Seedling 

Blight  
Pythium or Diplodia or 

Penicillium  

 Root Rot  Helmintosporium manydis تعفف الجذكر 

  Fusarium moniliforme  

  Diplodia maudis  

  Celletotrichum graminicola  



 
 

  98 

 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Head Smut  Sphacelotheca reliana (Kuhn) التفحـ الراسي 

clint 

 .Common Smut  Ustilago maudis (DC.)cda التفحـ العادم 

 Corn Stant Maize Stant  Corn stant or Maize stant تقـز الذرة 

 Maize Dwarf Mosaic  Maize dwarf mosaic virus كتقـز الذرة مكزاييؾ 

 Maize Chlorotic Dwarf  Maize chlorotic dwarf virus تقـز الذرة  الصفراء 

(MCDV)  

 

 أمساض الرزة البيضاء

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Red Leaf Spot  Colletotrichum graminicola مرض االنكراككنكز 

(cesati) G.W.Wilsaon 

 Charcoal Rot  Macrophomina phaseoli التعفف الفحمي 

(Maybl.) Ashby 

  Macrophomina phaseolina 

(Tossi) G.Boid 

  Sclerotium bataticola Taub. 

  Rhizoctonia bataticola (Taub.) 

Butler 

 Covered Smut   Sphaceotheca sorghi (Link) التفحـ المغطى 

clint 
 Long Smut  Tolyposporium ehrenbergii التفحـ الطكيؿ 

(Lũhn) Pat 

 Loose Smut  Sphacelotheca cruenta (Lũhn) التفحـ السائب  

Potte 
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 أمساض شهسة الشنظ

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew  Plasmopara halstedii (Far.) البياض الزغبي 

Berl & Det 

 Powdery Mildew  Erysiphe cichoracearum DC البياض الدقيقي 

 .Rust  Puccinia helianthi Schw الصدأ 

 .Head Rot  Rhizopus spp تعفف االقراص 

 Stem Rot Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) تعفف التاج

deBary Stem Rot 

 
 ؿسأمساض العص

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew  Bremia lactucae f.sp. Carthami البياض الزغبي 

 Root Rot   Phutophthora drechsleri تعفف الجذكر 

Tucker 

 .Rust  Puccinia carthami Cda الصدأ 

 Alternaria Leaf Spot  Alternaria carthami تبقع االكراؽ االلترنارم 

Chowdbury 

 .Fusarium Wilt  Fusarium oxysporu sheld f.sp الذبكؿ الفيكزاريكمي 

 .Safflower Phylloly  Mycoplasma sp التكرؽ 

  Bacterial Leaf Spot  Pseudomonas sesami (Malk) تبقع االكراؽ البكتيرم 

 Charcoal Rot   Macrophomina phaseali االسكد( )التعفف الفحمي 

(Mauble) Ashby 

 Fusarium Wilt   Fusarium oxysporum s.sesami الذبكؿ الفيكزاريكمي 

cast. 

 Alternaria Leaf Spot Alternaria sesami (Kawamura) تبقع االكراؽ االلترنارم 

Mohant &Behera 

 Cercospora Leaf Spot  Cercospora sesami Zimm تبقع االكراؽ السركسبكرم 

  Phyllody  Mycoplasma like bodies تكرؽ االزىار 

 



 
 

  111 
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 أمساض ؾول الصويا

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew Peronospora manshurica البياض الزغبي 

(Naoum) syd.ex.Gaumi 

 Charcoal Rot  Macrophomina phaseolina التعفف الفحمي 

(Maubl.) Ashby  

  Brown Spot  Septoria glucines Hemmi التبقع البني 

 Purple Seed Stain  Grercospora kikuchii صبغة البذكر االرجكانية 

(Matsumoto &Tomoyasu) 

Gradner 

  .Alternaria Leaf Spot  Alternaria  spp تبقع االكراؽ االلترنارم 

  Cercospora Leaf Spot  Cercospora  sojina Hara تبقع االكراؽ السركسبكرم 

 Anthracnose  Colletotrichum dermatium االنثراكنكز 

(Pers.ex.fr. Grove)  
  Glomerella glucines (Hori) 

Lehman and Wolf 

  Soybean Mosaic   Soybean mosaic virus (SMV) مكزاييؾ فكؿ الصكيا 

 

 أمساض ؾطتل احلكل

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي العربي االسم
 .Seed and Seedling Rot   Rhizopus spp تعفف البذكر ك البادرات 

  Rhizopus arrhizus Fischer 

 .Yellow Mold   Aspergillus flavus LK العفف االصفر 

 Crown Rot Aspergillus niger Van Tieg تعفف التاج 

ركسػػػػػػػبكرم تبقػػػػػػػع االكراؽ الس
 المبكر 

Early Cercospora Leaf 

Spot  
Cercospora arachidicola Hori 

تعفػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػاؽ ك الجػػػػػػػػػذكر 
 الرايزكتكني 

Rhizoctonia Root and 

Stem Rot  
Rhizoctonia solani Kuhn  
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 أمساض قصب الطهس

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
الػػػػتخطط االحمػػػػػر ك تعفػػػػػف  

 القمة 
Red Stripe and Top Rot  Xanthomonas rubrilineans 

(Lee et al.) Star & Burkh. 

 Red Rot   Physalospora tucumanensis التعفف االحمر 

Speg. 

 Fusarium Stem Rot  Fusarium moniliforme Sheld تعفف الساؽ الفيكزارمي 

 Brown Stripe  Helminthosporium stenopilum التخطط البني 

Drechs. 

  Smut of Sugar – Corn  Ustilago scitaminea Sydow تفحـ قصب السكر 

 Sugar-Corn Mosaic   Suger-corn mosaic virus مكزاييؾ القصب 

(SCMV) 

  Raton Stunting  Richettsia like Organisms تقـز الخمفة 

 

 أمساض البنجس الطهسي

 لممسبب  االسم العممي نكميزياالسم اال  االسم العربي
 Crown Gall  Agrobacterium tumefaciens التدرف التاجي 

(E.F.Sm&Town) 

 .Downy Mildew  Peronospora schactii Fakl البياض الزغبي 

 Root Rot  Pythium intermedium DBX تعفف الجذكر 

  Pythium ultima Trow 

  Pythium aphanidermatum 

(Edson) Fitzp. 

 Root Rot  Rhizoctonia solani Kuhn تعفف الجذكر 

 Powdery Mildew  Erysiphe polygni DC.(E.betae) البياض الدقيقي 

  . Beet Rust  Uromyces betae Lev صدأ البنجر 

   .Cercospora Leaf Spot  Cercospora beticola Sac التبقع السركسبكرم 
 Phoma Leaf Spot  Phoma betae (oud.) Frank التبقع الفكمي 

  Beet Yellow   Beet yellow virus اصفرار البنجر 
 Beet Mosaic   Beet mosaic virus (BMV) مكزاييؾ البنجر 

  Curly Top   Beet curley top virus (BCTV) تجعد القمة 
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 اض الكطنسأم

 مسبب لم االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 .Angular Leaf Spot  Xanthomonas campestris Pv التبقع الزاكم 

Malvacearum Smith 

  Anthcracnose  Colletotrichum gossypii South االنكتراكنكز 

 Fusarium Wilt Fusarium oxysporum schlet الذبكؿ الفيكزاريكمي 

 .Verticillium Wilt  Verticillium dahliae Kleb الذبكؿ الفرتسمي 

  Seedling Stem Canker  Rhizoctonia solani Kuhn  (الخناؽ)مكت البادرات 

  Ascochyta Blight  Ascochyta gossypii Woron لفحة االسكككايتا 

 .Cercospora Leaf Spot  Cercospora gossypina CKE تبقع االكراؽ السيركسبكرم 

 Alternaria Leaf Spot  Alternaria gossypina (Thuen) التبقع االلترنارم 

Hopkins  

 Cotton Boll Rots  Glomerella gossypii تعفف جكز القطف 

Diplodia gossypina  

Fusarium spp. 

Xanthomonas campestris 

Rhizoctonia solani Pv. 

malvacearum  

 Diplodia Boll Rot  Diplodia gossypina CKE تعفف الجكز الديبمكدم 

تعفػػػف الجػػػكز المتسػػػبب عػػػف 
 الفطر 

Glomerella   Glomerella gossypii Edg. 

تعفػػػف الجػػػكز المتسػػػبب عػػػف 
 الفطر 

Fusarium   Fusarium moniliforme sheld  

تعفػػػف الجػػػكز المتسػػػبب عػػػف 
 البكتريا 

Xanthomonas  Xanthomonas campestris  

تعفػػػف الجػػػكز المتسػػػبب عػػػف 
 الفطر 

Aspergillus   Aspergillus flavus LK . ex . Fr.  

 Blach Root Rot   Thielaviopsis baicola (Berk.&Br.) تعفف الجكز االسكد 

 Root Knot  Meloidogyne incognita تعقد الجذكر 

(Koford & White)  

 Cotton Leaf Curl   Cotton leaf curl virus (CLCV) تجعد اكراؽ القطف 
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 ض الهتانأمسا

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Powder Mildew   Erysiphe polyhoni DC.ex البياض الدقيقي 

,Merat 

 Rust  Melamosora lini (Ehrenb.) الصدأ 

Lev.  

 Anthracnose  Colletotrichum lini االنثراكنكز 

(Westerdyk) Tochinai  

 Fusarium Wilt  Fusarium oxysporum schlecht  الذبكؿ الفيكزارمي

sp.lini 

 

 

 أمساض اجلت

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Bacterial Wilt  Corynebacteriaium insidiosum الذبكؿ البكتيرم 

(McCull) 

 Downy Mildew  Pheronospora trifoliorum dBx البياض الزغبي 

 Common Leaf Spot  Pseudopeziza medicagenis كراؽ العادم تبقع اال

(Lib) Sacc. 

 Fusarium Wilt  Fusarium oxysporum (Weimer) الذبكؿ الفيكزارمي 

 Verticillium Wilt  Verticillium albo-atrum الذبكؿ الفرتسيمكمي 

Reink&Berth 

 Stemphylium Leaf Spot  Stemphylium botryosum Waller تبقع االكراؽ الستمفيمي 

 Alfalfa Rust Uromyces striatus Schroet صدا الجت 

Var.medicagenis (Pass.)Arth. 

 Alfalfa mosaic  Alfalf mosaic virus (AMV) مكزاييؾ الجت 
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 أمساض الباقالء

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Rust  Uromyces faba (Persoon) الصدأ 

deBary 

 Chocolate Spot  Botrytis fabae sard التبقع البني 

 Alternaria Leaf Spot  Alternaria alternate التبقع االلترنارم 

(Fr.)Keissier 

 .Ascochyta Spot  Ascochyta fabae Spog التبقع االسكككايتي 

 Root Rot and Wilt  Fusarium solani f.sp. fabae ذبكؿ ك تعفف الجذكر 

  Fusarium avenaceum  

  Fusarium oxysporum  

  Rhizoctonia solani 

 Bean Yellow Mosaic  Bean yellow mosaic virus مكزاييؾ الفاصكليا االصفر 

(BYMV) 

 Broad Bean Mottle   Broad bean mottle virus تبرقش الباقالء 

(BMV)  

 .Broomrapes  Orobanche sp اليالكؾ 
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 أمساض التبؼ

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Bacteria Wilt Pseudomona solancearum الذبكؿ البكتيرم 

E.F.sm. 

 Blue Mold  Peronospora tabacina Adam العفف االزرؽ 

 Damping off  Pythium aphanidermatum سقكط البادرات 

(Edson) 
  Pythium debaryanum Hess 

 .Black Shank  Phytophthora parasitica Dast الساؽ االسكد 

 Black Root Rot  Thielaviopsis basicola عفف الجذكر االسكد 

(Berk&Br.) 

 Rotten Stalk (Sorshin( Rhizoctonia solani Kũhn تعفف قاعدة الساؽ 

 Brown Spot  Alternaria alternate Fr.Keissi التبقع البني 

 Root Kont  Meloidogyne javanica مرض العقد الجذرية 

Chitwood 

  Meloidogyna arenaria 

(Neal)Chitwood 

  Meloidogyna incognita (Kofod 

and White) Chitwood 

 Tobacco Mosaic  Tobacco mosaic virus (TMV) مكزاييؾ التبغ 

 Tobacco Leaf Curl  Tobacco leaf curl virus تجعد اكراؽ التبغ 

(TLCV) 

  Broomrapes  Orobanche ramosa اليالكؾ 
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 التؿاح و العسموطأمساض  /أمساض أشجاز الؿانوة 

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Apple and Pear Scab  Venturia inaequalis (Cke.) جرب التفاح ك العرمكط 

  Venturia pirina Aderh 

البيػػػاض الػػػدقيقي فػػػي التفػػػاح 
 ك العرمكط 

Powdery Mildew of 

Apple and Pear   
Podosphaera leucotricha 

(Ell&Everh) 

 Branch Wilt   Hendersonula toruloidea ذبكؿ االغصاف 

Nattrass 

المفحػػة الناريػػػة فػػػي التفػػػاح ك 
 العرمكط 

Fire Blight of Apple 

and Pear  
Erwinia amylovora (Burrill) 

                   Crown Gall  Agrobacterium tumefaciens التدرف التاجي 

(E.F.Smith and Town .) 

يتسػػبب عػػف العالقػػات المائيػػة المضػػطربة   Bitter Pit of Apple Fruit النقرة المرة في ثمار التفاح 
نية  ك التسميد الزائد باالسمدة النتركجي  
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 أمساض الؿانوة ذات النواة احلجسية

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Peach Leaf Curl   Taphrina deformans (Berk) تجعد اكراؽ الخكخ 

Tul. 

 .Pruni Leaf Curl   Taphrina pruni (Fekl.) Tul تجعد اكراؽ االجاص 

 Peach Powdery Mildew  Sphaerotheca pannosa البياض الدقيقي في الخكخ 

(Wallr.ex Fr Lev persica 

Woron) 
 Brown Rot of Stone العفف البني لمثمار 

Fruit   
Sclerotinia laxa (Abbas)  

 Shot – Hole   Stigmina carpophila (Lev.) تثقب االكراؽ 

Ellis  

 Crown and Root Rot  Phytophthora cactorum (Lebett عفف التاج ك الجذكر 

and Cohn.) 

 Bacterial Canker and التقرح البكتيرم ك التصمغ 

Gummosis   
Pseudomonas syringae Van 

Hall 

تصػػمغ أشػػجار الفاكيػػة ذات 
 النكاة الحجرية 

Gummosis of Stone 

Fruit Trees   
يحػػدث التصػػمغ الشػػجار الحمكيػػات نتيجػػة 

كجػػػػكد الرتفػػػػاع مسػػػػتكل المػػػػاء االرضػػػػي ك 
طبقػػػة صػػػماء قػػػرب سػػػطح التربػػػة يصػػػعب 

 عمى الجذكر اختراقيا 
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 أمساض العنب

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew of البياض الزغبي في العنب 

Grapes   
Plasmopara viticola (Berk & 

Curt.) 

 Powdery Mildew of البياض الدقيقي في العنب 

Grapes   
Uncinula necator (Schw.) 

Burr. 

 Black Rot of Grapes   Guignardia bidewllii (Ellis) عفف العنب االسكد 

Viala & Ravaz 

 Anthracnose   Elsinoe ampelina (De B.) االنثراكنكز 

Shear  

  Root Knot   Meloidogyne  incognita تعقد الجذكر النيماتكدم 

  Meloidogyne javanica  

  Grape Vine Fan Leaf  Grape vine Fan leaf virus الكرقة المركحية في العنب 

Hewitt  

يتسػػبب المػػرض فػػي التػػرب الكمسػػية حيػػث   اصفرار العنب 
تتحكؿ مركبات الحديد القابؿ لالمتصػاص 

الػػى مركبػػات حديػػد غيػػر قابمػػػة  (حديػػدكز)
  (حديديؾ)لالمتصاص 
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 أمساض احلنضيات

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي عربياالسم ال
 Brown Rot Gummosis  Phytophthora citrophthora التصمغ البني 

(Smith & Smith (Leaonian  

 Anthracnose Disease  Colletotrichum gloeosporioides االنثراككز 

Penz. 

 Melanose Disease Diaporthe citri Wolf الميالنكز 

-Diplodia Die Back  Diplodia  natalensis Pole الطراؼ مكت ا

Evans 

 Citrus Blast  Pseudomonas syringae Van لفحة الميمكنيات 

Hall 

 Citrus Slow Decline   Tylenchulus  semipenetrans التدىكر البطيء 

(Nematode) 

 Citrus Quick Decline   Citrus trisleza virus (CTV) التدىكر السريع 
  Citrus Psorosis Citrus psorosis virus قكباء الحمضيات 

  Psorosis (A) Citrus psorosis virus قكباء الساللة )أ( 

  Blind Pocket Psorosis Citrus psorosis virus قكباء الجيب المسدكد 

  Concave Gun Psorosis Unknown virus قكباء الصمغي المقعر 

 Citrus exocortis  Citrus exocortis viroid ترايفكلياتا  تشقؽ قمؼ

 Citrus xylopsorosis Citrus psorosis virus تنقر خشب الميمكف 

  Citrus Subborn Disease Sphiroplasma citri تحرف الحمضيات 

يتسػبب مػػكت االطػػراؼ مػػف نقػػص عنصػػر   Die Back of Citrus Tree مكت االطراؼ 
لتربػػة كيػػزداد المػػرض بزيػػادة النحػػاس فػػي ا

 التسميد النيتركجيني 

 Bronzing of Citrus الكرقة البركنزية 

Leaf   
 يتسبب عف نقص عنصر المغنيسيـك 

 يتسبب عف نقص عنصر الزنؾ   Mottle Leaf الكرقة المبرقشة 

 يتسبب عف نقص عنصر المنغنيز   Manganese Deficiency نقص المنغنيز 

 يتسبب عف نقص عنصر المكلبيدنيـ    Yellow Spot اء البقعة الصفر 

 يتسبب عف زيادة عنصر البكركف    Boron Toxicity التسمـ البكركني 
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 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي عربياالسم ال
يتسبب عف حرارة الشمس الشػديدة ك الػرم    Sun Burn لفحة الشمس 

 غير المنتظـ 

 يتسبب عف تداخؿ البكتريا ك الفطريات    Firing المفحة الخريفية 

 

 اض الصيتونامس

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Birds Eye Spot   Cycloconium oleaginum Cast بقعة عيف الطائر 

  Olive Knot   Pseudomonas savastanoi العقدة الدرنية البكتيرية 

 

 

 امساض اجلوش

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Bacterial Blight of ة الجكز البكتيرية لفح

Walnut 

Xanthomonas juglandis 

(Plerce) Dows 

 
 أمساض الؿطتل

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Wilt of Pistachio Trees Verticillium albo-atrum ذبكؿ أشجار الفستؽ 

Rrinke& Berth 

  Fusarium spp.  

 

 يل التنسأمساض خن

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 .Inflorescence Rot   Mauginiella scaettae Cav خياس الطمع 

 Terminal Bud Rot   Thielaylopsis  paradoxa تعفف القمة النامية 

(DeSeyn.) 

 False Smut   Graphiola phoencics Poit التفحـ الكاذب 
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 لسمانأمساض ا

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Splitting of تشقؽ ثمار الرماف 

Pomegranate Fruit   
يتسػػػػبب المػػػػرض عػػػػف عػػػػدـ انتظػػػػاـ الػػػػرم 

 كىبكب الرياح الساخنة الجافة 
 

 أمساض التني

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Stem Canker  Phomopsis cinereascens تقرح الساؽ 

(Sacc.) Trav 
  Fig Mosaic   Fig mosaic virus مكناييؾ التيف 

  
 أمساض املشاتل

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Damping off  Pythium ultimum مكت البادرات 

  Pythium debaryanum  

Pythium aphanidermatum  
Pythium butleri 

Rhizoctonia solani  

Alternaria  alternata 

Botrytis spp. 

Fusarium spp. 

Sclerotinia spp. 

Phytophthora spp. 

Phoma spp. 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 جانيةـأمساض اخلضساوات / العائلة الباذن

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Late Blight   Phytophthra infestans (Mont.) المفحة المتأخرة 

de Bary 

 Early Blight   Alternaria solani (Ell&Martin) المفحة المبكرة 

Sor. 

 Fusarium Wilt  Fusariam oxysporum الذبكؿ الفيكزارمي 

f.sp.lycopersici 

  Black Scurf  Rhizoctonia solani Kuhn التعفف الرازككتكني 

 Brown Rot   Pseudomonas solanacearum لبني العفف ا

E.F.Smith 

 Common Scab   Streptomyces scabies (Thaxt.) الجرب العادم 

  Root Knot  Meloidogyne javanica تعقد الجذكر النيماتكدم 

  Meloidogyne  incognita  

  Meloidogyne arenaria 

  Meloidogyne thamesi 

  Tomato Mosaic   Tobacco mosaic virus ماطة مكزاييؾ الط

 .Dodder  Cascuta spp الحامكؿ 

يتسػػػبب المػػػرض عػػػف شػػػدة حػػػرارة الشػػػمس    Suncald سمطة الشمس 
 كجفاؼ الجك المحيط بالنباتات .

يتسػػػػبب المػػػػرض عػػػػف زراعػػػػة البػػػػذكر فػػػػي   Blossom End Rot عفف الطرؼ الزىرم 
ة لمػػدل االراضػي الرمميػػة الخفيفػػة المعرضػػ

كاسػػػػع مػػػػف التذبػػػػذب فػػػػي الرطكبػػػػة كزيػػػػادة 
معػػػػػػدؿ االسػػػػػػمدة النيتركجينيػػػػػػة  ك نقػػػػػػص 

 الكالسيـك في التربة 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 أمساض العائلة الكسعية

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew  Pseudoperonospora cubensis البياض الزغبي 

(Berk.& Curt) Roslow  

 Sclerotinia   Sclerotinia sclerotiorum (Lib) يركتينيا مرض سكم

deBary 

  Phytophthora Rot  Phytophthora drechsleri عفف فيتكفثكرا 

   Phytophthora capsici 

  Phytophthora cryptogea 
  Wilt of Cucurbits  Fusarium oxysporum ذبكؿ القرعيات 

 .Powdery Mildew  Erysiphe cichoracearum DC البياض الدقيقي 

  Sphaerotheca fuliginea Poll 

 Bacterial Wilt  Erwinia tracheiphila الذبكؿ البكتيرم 

(E.F.Sm.)Holland  

  Cucumber Mosaic  Cucumber mosaic virus مكزاييؾ الخيار 

 Squash Mosaic   Squash mosaic virus مكزاييؾ القرع 

 
 ئلة الصليبيةأمساض العا

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew   Peronospora parasitica البياض الزغبي 

(Pers.)Fr. 

 White Rust  Albuge candida (Pers.) Kuntze الصدأ االبيض 

 Leaf Spot  Alternaria brassicola (Schw.) تبقع االكراؽ 

  Alternaria raphani  

  Bacterial Blight  Xanthomonas campestris المفحة البكتيرية 

يتسػػػبب المػػػرض غػػػف نقػػػص البػػػكركف فػػػي   Boron Deficiency نقص البكركف 
التػػػػرب القمكيػػػػة ك التػػػػي تػػػػؤدم الػػػػى زيػػػػادة 
حمكضػػة العصػػػير الخمػػػكم ك الػػػذم يػػػؤدم 

 الى العفف .
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 
 أمساض العائلة املسنبة

 لممسبب  االسم العممي نكميزياالسم اال  االسم العربي
 Downy Mildew  Bremia lacttucae  Regel البياض الزغبي 
 Marginal Blight   Pseudomonas marginalis الندكة الحافية 

(Brown) Stapp. 

 Lettuce Mosaic  Lettuce mosaic virus Jagger مكزاييؾ الخس 

 
 امساض العائلة البكولية

 لممسبب  االسم العممي السم االنكميزيا االسم العربي
 .Ascochyta Blight  Ascochyta faba Speg لفحة االسكككيتا  

  Root and Foot Rot  Rhizoctonia solani عفف الجذكر ك السيقاف 

  Pythium aphanidermarum  

  Sclerotinia sclerotiorum 

 Brood Bean Rust  Uromyces viciae-fabae (Pers.) صدأ الباقالء 

Schroet 

 Common Blight  Xanthomonas phaseoli المفحة العادية 

(E.F.Sm.) Dowson 

  Common Bean Mosaic  Bean common mosaic virus مكزاييؾ الفاصكليا 

يتسػػػبب المػػػرض عػػػف نقػػػص المنغنيػػػز فػػػي  Manganese Deficiency نقص المنغنيز 
ى زيػػػػادة التػػػػرب القمكيػػػػة ك الػػػػذم يػػػػؤدم الػػػػ

الحمكضػػػػة ك التػػػػي تػػػػؤدم الػػػػى  إصػػػػفرار 
 االكراؽ ك التفاؼ حكافيا 

يتسػػػػػبب المػػػػػرض عػػػػػف نقػػػػػص الزنػػػػػؾ فػػػػػي   Zinc Deficiency نقص الزنؾ 
التػػػرب القمكيػػػة ك الػػػذم يػػػؤدم الػػػى نقػػػص 

 عاـ في نمك السيقاف ك االكراؽ .
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أمساض العائلة الصنبكية

 مسبب لم االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Downy Mildew  Peronospora destructor (Berk.) البياض الزغبي 

Casp. 

 .Purple Blotch  Alternaria porri (Ell.) Cif المفحة االرجكانية 

 .White Rot  Sclerotium cepiyorum Berk العفف االبيض 

 .Garlic Rust  Puccinia porri Wint صدا الثـك 

 Slippery Skin   Pseudomonas alliicola الجمد المنزلؽ 

Starr&Burkh. 

  Onion Yellow Dwarf  Onion yellow dwarf virus تقـز إصفرار البصؿ 

يتسػػػبب عػػػف تعػػػريض البصػػػؿ اثنػػػاء جمػػػع   Suncald سمطة الشمس 
المحصػػػػكؿ الػػػػى اشػػػػعة الشػػػػمس الحػػػػارة ك 
التي تؤدم الى تككف مناطؽ جمديػة باىتػو 

فصػػػػػاؿ كبكجػػػػػكد كطريػػػػػة زلقػػػػػة كسػػػػػيمة االن
 البكتريا يتككف العفف الطرم المزج .

 
 

 أمساض العائلة اخلباشية

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
 Powdery Mildew of البياض الدقيقي 

Okra   
Sphaerotheca fuligena  

  Erysipha cichoracearum 

 Verticillium wilt of الذبكؿ الفرتسميكمي 

Okra  
Verticillium dahliae Kleb 

  Root Knot of Okra   Meliodogyne javanica تعقد الجذكر 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أمساض ما بعد اجلين

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
العفػػػػػػػػػػف االخضػػػػػػػػػػر لثمػػػػػػػػػػار  

   الحمضيات
Green Molds Rot of 

Citrus Fruit   
Penicillium digitatum Sacc. 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف االزرؽ لثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الع
 الحمضيات 

Blue Molds Rot of 

Citrus Fruit 

Penicillium italicum Wehmer 

 Blue Mold Rot of العفف االزرؽ لثمار التفاح 

Apple Fruit  
Penicillium expansum Thom 

 .Gray Mold Neck Rot  Botrytis allii Munn عفف الرقبة في البصؿ 

العفػػػػػف الجػػػػػاؼ فػػػػػي درنػػػػػات 
 بطاطا ال

Dry Rot of Potato 

Tubers  
Fusarium solani f. radicicola 

(Wr.) 

 Black Rot of Onion   Aspergillus niger V. Tiegh العفف االسكد في البصؿ 

العفػػػػػػػف االسػػػػػػػكد فػػػػػػػي ثمػػػػػػػار 
 الرماف 

Black Rot of 

Pomegranate  
يظيػػػػػر عمػػػػػى سػػػػػطح الثمػػػػػرة بعػػػػػد حػػػػػدكث 
ك جػػػركح نمػػػك اسػػػكد يغطػػػي مكػػػاف الجػػػرح 

ينتشػػر داخػػؿ الثمػػرة مسػػببان تعفنيػػا ك تغيػػر 
 لكنيا الى االسكد .

يطمػػػؽ عمييػػػا احيانػػػان بػػػالتفحـ حيػػػث يكجػػػد    Black Rot of Fig Fruit العفف االسكد في ثمار التيف 
نمك أسكد بغزارة عند فتحة الثمرة ك تظيػر 

 خاصة بعد االصابة الحشرية .

العفػػػػػػػف االسػػػػػػػكد فػػػػػػػي ثمػػػػػػػار 
 التمر 

Black Rot of Dates   Alternaria spp. 

  Aspergillus spp. 

  Penicillium spp. 

  Rhizopus stolonifer  

 Bacteria Soft Rot  Erwinia carotovora (Jones) العفف الطرم البكتيرم 

Holland  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أمساض نباتات الصينة

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
يػػػػػػػػكمي فػػػػػػػػي الػػػػػػػػذبكؿ الفيكزار 
 الجالديكلس 

Fusarium Wilt of 

Gladiolus   
Fusarium oxyosporum 

f.sp.gladioli (Massey) 

 Powdery Mildew of البياض الدقيقي في الكرد 

Roses  
Sphaerotheca pannosa 

(Wallr.)Lev.var. 

 Rose Rust  Phragmidium mucronatum صدأ الكرد 

(Pers.)Schlechi. 

 Gladiolus Scab  Pseudomonas marginata لس جرب الجاليك 

(McCuloch) 

 Crown Gall  Agrobacterium tumefaciens التدرف التاجي في الكرد 

(E.F.Sm&Towns.) 

  Root Knot  Meloidogyne incognita تعقد الجذكر النيماتكدم 

  Meloidogyne halpa  

 Stem and Bulb نيماتكدا الساؽ ك االبصاؿ 

Nematode   
Ditylenchus dispaci (Kuhn) 

Filipjev 

انفصػػػػػػاؿ المػػػػػػكف فػػػػػػي زىػػػػػػرة 
 التيكليب 

Tulip Breaking   Tulip –breaking virus  
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أمساض أشجاز الػابات

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
مػػػػػػػػػػػػرض تعفػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػذكر 

 الفايتكفثكرية 
Phytophthora Root Rot  Phytophthora spp. 

 Eucalyptus Rust  Puccinia psidii Winter صدأ اليككالبتكس 

 Powdery Mildow of البياض الدقيقي عمى الخكخ 

Peach   
Sphaerotheca pannosa f.s.Rosa 

 Scab of Popular  Venturia populina الجرب عمى القكغ 

التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرعي اك 
النكتيػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػى اشػػػػػػػػػػػجار 

 مختمفة 

Targetor or Nectria 

Canters  
Necteria galligena 

 Pine Rust  Cronatium ribicola الصدأ عمى الصنكبر 

  Popular Rust  Melampsora medusa صدأ القكغ 

  Armillaria Root Rot  Amillaria mella تعفف الجذكر االلمالرم 

 Wilt of Pistachio Tress ذبكؿ اشجار الفستؽ 
  

Verticillium  albo-atrum  

Fusarium  spp. 

 Dutch Elm Disease  Ceratocystis ulmi ذبكؿ الدردار اليكلندم 

 Diplodia Tip Blight  Diplodia pinea لفحة الدبمكديا 

 Dieback of Juglans  Eutype lata مكت تراجعي عمى الجكز 

  Dicline of Pines  Heterobasidum annosum تدىكر الصنكبريات 

 Dieback  Naltrassia mangifera كت االفرع م
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 أمساض أشجاز الػابات

 لممسبب  االسم العممي االسم االنكميزي االسم العربي
مػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػتعفف الجػػػػػػػػػػذكر 

 الفايتكفثكرية 
Phytophthora Root Rot  Phytophthora spp. 

 Eucalyptus Rust  Puccinia psidii Winter صدأ اليككالبتكس 

 Powdery Mildew of لدقيقي عمى الخكخ البياض ا

Peach  
Sphaerotheca pannosa   

f.s.Rosa 

 Scab of Popular Venturia populina الجرب عمى القكغ 

التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرعي اك 
النكتيػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػػجار 

 مختمفة 

Targetor Nectria 

Canters  
Necteria galligena  

  Pine Rust  Cronatium ribicola الصدأ عمى الصنكبر 

  Popular Rust Melampsora medusa صدأ القكغ 

  Armillaria Root Rot  Armillaria mella نعفف الجذكر االلمالرم 

  Wilt of Pistachio Tress  Verticillium albo-atrum ذبكؿ أشجار الفستؽ 

Fusarium spp. 

  Dutch Elm Disease Ceratocystis ulmi ذبكؿ الدردار اليكلندم 

  Doplodia Tip Blight  Diplodia pinea لفحة الدبمكديا 

  Diback of Juglans  Eutypa lata مكت تراجعي عمى الجكز 

  Dicline of Pines  Heterobasidum  annosum تدىكر الصنكبريات 

  Dieback   Naltrassia mangifera مكت االفرع 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 

 

 

 

 املصــادز
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 
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 فهرست االسماء العلمية للنباتات واآلفات الزراعية المنتشرة في العراق 

 املصادز

انتػػػػػػػػاج الفاكيػػػػػػػػة المسػػػػػػػػنديمة  .(1991)كداكد عبػػػػػػػػد ا  داكد  ،جػػػػػػػػكاد ذنػػػػػػػػكف ،1أغػػػػػػػػا
 636 ،جامعػػػػػػػػػػة المكصػػػػػػػػػػؿ ،النشػػػػػػػػػػرك الكتػػػػػػػػػػب لمطباعػػػػػػػػػػة  الخضػػػػػػػػػػر.دار

 (.1)ج،صفحة

 انتاج الفاكية المسػنديمة الخضػر.دار .(1991)كداكد عبد ا  داكد  ،جكاد ذنكف ،أغا
 .(2)ج  ،صفحة 641 ،جامعة المكصؿ ،النشرك الكتب لمطباعة 

العنكبكتيػػػات الطبيػػػة ك ( الحشػػػرات 1987)عػػػادؿ حسػػػف امػػػيف ك سػػػالـ جميػػػؿ  ،جػػػرجيس
 288 ،جامعػػػة المكصػػػؿ ،البحػػػث العممػػػيك كزارة التعمػػػيـ العػػػالي .البيطريػػػةك 

 .صفحة

 كزارة التعمػػػيـ.حشػػػرات البسػػػاتيف .(1992)محمػػػد عبػػػد الكػػػريـ ك سػػػالـ جميػػػؿ  ،جػػػرجيس
 .صفحة 556 .جامعة المكصؿ.البحث العمميك العالي 

كزارة التعمػػػػيـ العػػػػالي  .تصػػػػميـ الحػػػػدائؽك ىندسػػػػة  .(1991)طػػػػالؿ محمػػػػكد  ،لجمبػػػػيا
 .صفحة 321 ،جامعة المكصؿ ،البحث العمميك 

 المػػدخؿ الػػى انتػػاج .(1996)يػػكنس عبػػد القػػادر محمػػد ك محسػػف عمػػي احمػػد  ،الجنػػابي
 364 .جامعػػة المكصػػؿ ،النشػػرك دار الكتػػب لمطباعػػة .المحاصػػيؿ الحقميػػة

 .صفحة

، النشرك دار الكتب لمطباعة .(2)انتاج الفاكية النفظية  .(1983)حنا يكسؼ ، يكسؼ
 .صفحة 372،جامعة المكصؿ

دار .(1)انتػػاج الفاكيػػة النفظيػػة  .(1982)عبػػد الجبػػار النعيمػػي ك يكسػػؼ حنػػا ، يكسػػؼ
 .صفحة 255 ،جامعة المكصؿ،النشرك لمطباعة  الكتب
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(. محاصػيؿ 1987) الياس زكي عبدك محفكظ عبد القادر  ،عبد الحميد احمد ،اليكنس
 364 .النشػػػػر. جامعػػػػة المكصػػػػؿ.العراؽك الحبػػػػكب. دار الكتػػػػب لمطباعػػػػة 

 .صفحة

 كػػػػػػػػػػػػريـ صػػػػػػػػػػػػالح عبػػػػػػػػػػػػدكؿ ك عػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػػديف سػػػػػػػػػػػػمطاف محمػػػػػػػػػػػػد ك عػػػػػػػػػػػػدناف  ،مطمػػػػػػػػػػػػكب
  جامعة،النشػػرك دار الكتػػب لمطباعػػة .(2)ك( 1انتػػاج الخضػػر ) .(1986) 

 .المكصؿ

 امػراض البسػاتيف .(1981)زررم عبػد الجػكاد الػك عبد الحميد طرابية ك سمير  ،ميخائيؿ
 281 ،جامعػػػة المكصػػػػؿ ،البحػػػػث العػػػاليك كزارة التعمػػػيـ العػػػالي .الخضػػػرك 

 .صفحة

الحشػػػرات االقتصػػػادية فػػػي شػػػماؿ  .(1983)عػػػادؿ حسػػػف امػػػيف ك عػػػكض حنػػػا  ،سػػػعد
 484 ،جامعػػػػػة المكصػػػػػؿ.البحػػػػػث العممػػػػػيك كزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي . العػػػػػراؽ
  .صفحة

 جامعة،النشػرك دار الكتب لمطباعة .لكجيا الحبكبتكنك  ،(1983)محمد عبد  ،السعيدم
 .صفحة 694 ،المكصؿ

 كزارة التعميـ.حشرات الغابات .(1981)اسماعيؿ نجـ معركؼ ك  ،صالح محمد ،سكيمـ
 .صفحة 312 ،جامعة المكصؿ ،البحث العمميك العالي 

 .التمػػػكر كطػػػرؽ مكافحتيػػػا فػػػي العػػػراؽك افػػػات النخيػػػؿ  .(1963)عمػػػي  ،عبػػػد الحسػػػيف
 .صفحة 219 ،بغداد ،االدارة المحمية مطبعة

 البحػثك كزارة التعميـ العػالي .حشرات المحاصيؿ الزراعية.(1984)عمي  ،عبد الحسيف
 .صفحة 416 ،جامعة البصرة ،العممي

 امػػراض المحاصػػيؿ الحقميػػة .(1989)ميسػػر مجيػػد حػػرحيس ك رقيػػب عػػاكؼ  ،العػػاني
  .صفحة 592 ،جامعة بغداد ،البحث العمميك كزارة التعميـ العالي .
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 المػكاد المخزكنػة كطرائػؽ مكافحتيػاك أفػات الحبػكب  .(2111رياض العراقػي ) ،العراقي
 616 ،العػػػػػراؽ ،جامعػػػػػة المكصػػػػػؿ،البحػػػػػث العمميك كزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي .

 .صفحة

 كزارة الزراعػػة.النباتػػات السػػامة فػػي العػػراؽ .(1973)فريػػد يكسػػؼ بنػػي ك عمػػي  ،الػػركام
 188 ،ديريػة االرشػاد الزراعػي العامػة،لنباتمديريػة ا ،االصالح الزراعػيك 

 .صفحة
Al-Rawi , A.and H.L.Chakravarty (1988). Medicinal plants of 

Iraq. Ministry of Agriculture and lrrigation , State 

Board for Agriculture and Water Resources Research 

, National Herbarium of Iraq , Baghdad , 109 P.  

Hassawy , S.; S.A.Tammimi and H.Al-Izzi (1968). Weeds in 

Iraq .Manistry of Agriculture Botany Division , 253P.  
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 الطرية العلنية

 معلومات شدصية  :اوال

 :الشهادات
 1971 -جامعة المكصؿ  –كمية الزراعة كالغابات  -بكالكريكس إنتاج نباتي  .1
  1979 –جامعة المكصؿ  –راعة كالغابات كمية الز  -ماجستير حشرات  .2
 1984 –المممكة المتحدة  –جامعة نيككاسؿ  –بيئة الحشرات  –الدكتكراه  .3

 :المقب العممي
  1979 - مدرس مساعد .1
  1983 - مدرس .2
 1989 - أستاذ مساعد .3
 2113 - أستاذ .4

 :المجان والجمعيات العممية
 .لجنة الدراسات العميا في قسـ كقاية النباتك عض .1
 .لمجنة العممية في قسـ كقاية النباتاك عض .2
 .جمعية كقاية النبات العربيةك عض .3

 :التدريس
 :مقررات الدراسات األولية .1
 .بيئة الحشرات .أ 
 .حشرات المخازف .ب 
  .حشرات البساتيف .ج 
 .حشرات المحاصيؿ .د 
 .افات زراعية .ق 
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 :مقررات الدراسات العميا -2
 .بيئة حشرات متقدـ .أ 
 أفات مكاد مخزكنة متقدـ. .ب 
 .تقدـإدارة أفات م .ج 
 .مقاكمة حيكية متقدـ .د 
 .حشرات غابات متقدـ .ق 
 . أمراض حشرات متقدـ .ك 

 :النشاط العلني :ثانيا

 :البحوث -1
التغيػػرات المكسػػمية فػػي ارتبػػاط حشػػرة مػػف اشػػجار المػػكز مػػع اعدائػػو الحيكيػػة فػػي  -1

 .(1983 – 1عدد  – 1مجمد  –ك)مجمة زانك .المكصؿ
 .مثػػػرل فػػػي المكصػػػؿالتكاجػػػد المكسػػػمي لحشػػػرة البػػػؽ المطػػػرز عمػػػى اشػػػجار الك -2

 .(1983 – 2عدد  – 1مجمد  –ك)مجمة زانك
 –ك)مجمػػة زانكػػ .مالحظػػات بايكلكجيػػة عمػػى حشػػرة الػػذباب المنزلػػي فػػي المكصػػؿ -3

 .(1983 – 2عدد  – 1مجمد 
 –ك)مجمػػة زانكػػ .التػػكافر المكسػػمي لمػػذباب المنزلػػي كاعدائػػو الحيكيػػة فػػي المكصػػؿ -4

 .(1983 – 2عدد  – 1مجمد 
 .مػػػى حشػػػرة مػػػف االجػػػاص كاعدائػػػو الحيكيػػػة فػػػي المكصػػػؿدراسػػػات ايككلكجيػػػة ع -5

 .(1983 – 2عدد  – 1مجمد  –ك)مجمة زانك
 – 1عػدد  – 3مجمػد  –ك)مجمػة زانكػ .دراسات بيئية عمى حشرة مف ثمار البمكط -6

1985). 
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دراسػػػات بيئيػػػة عمػػػى حشػػػرة مػػػف البػػػاقالء مػػػع الكفػػػاءة االفتراسػػػية الىػػػـ االعػػػداء  -7
 .(1986 –ممحؽ  1عدد  – 4مجمد  –ك)مجمة زانك .الحيكية

مجمػػة كقايػة النبػػات ) .دراسػات بيئيػة كحياتيػػة عمػى حشػػرة مػف الػكرد فػػي المكصػؿ -8
 .(1987 - 5عدد  –العربية 

 (الزنػػابير)دراسػػة مظيريػػة ككيميائيػػة لػػالكراـ التػػي تحػػدثيا بعػػض انػػكاع الػػدبابير  -9
 - 6عػدد  –مجمػة كقايػة النبػات العربيػة ) .عمى اشجار البمكط في شماؿ العػراؽ

1988). 
االنتشار المكسمي لحشرة مف التفاؼ األكراؽ عمى أشجار التفػاح كالكمثػرل فػي  – 11

 –مجمػػة كقايػػة النبػػات العربيػػة ) .حمػػاـ العميػػؿ –كميػػة الزراعػػة كالغابػػات  بسػػاتيف
 .(1988 - 6عدد 

البػػػاقالء األسػػػكد  دراسػػػة حساسػػػية بعػػػض أصػػػناؼ البػػػاقالء لالصػػػابة بحشػػػرة مػػػف -11
مجمػػػة زراعػػػة ) .الكيميػػػاكم عمػػػى مسػػػتكل اإلصػػػابة فػػػي المكصػػػؿ كتػػػأثير التسػػػميد

 .(1988 - 1عدد  - 21مجمد  –الرافديف 
األخضػػػػػر كالجػػػػػاؼ  دراسػػػػة تػػػػػأثير حشػػػػرة مػػػػػف البػػػػػاقالء األسػػػػكد عمػػػػػى الحاصػػػػؿ -12

 2عػػدد  - 21مجمػػد  –مجمػة زراعػػة الرافػديف ) .فػي المكصػػؿ لمحصػكؿ البػػاقالء
- 1988). 

مجمػة ) .االنتشػار المكسػمي كحياتيػة حشػرة مػف الثكيػا تأثير العكامػؿ البيئيػة عمػى -13
 .(1988 - 3عدد  - 21مجمد  –زراعة الرافديف 

تػػػػػأثير العائػػػػػؿ الغػػػػػذائي عمػػػػػى حشػػػػػرة البػػػػػؽ المطػػػػػرز تحػػػػػت الظػػػػػركؼ الحقميػػػػػة  -14
 (1989 - 1عدد  - 21مجمد  –مجمة زراعة الرافديف ) .كالمختبرية

مجمػة زراعػة ) .في منطقة المكصؿ دراسات بيئية كحياتية عمى حشرة مف الشيح -15
 .(1989 - 3عدد  - 21مجمد  –الرافديف 
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مجمة زراعة ) .دراسات بيئية كحياتية عمى حشرة مف الرماف في منطقة المكصؿ -16
 .(1989 - 3عدد  - 21مجمد  –الرافديف 

 .تػػأثير درجػػات الحػػرارة كالعائػػؿ الغػػذائي فػػي معػػدؿ الزيػػادة لحشػػرة البػػؽ المطػػرز -17
 .(1989 - 3عدد  - 21مجمد  –زراعة الرافديف مجمة )
مجمػة زراعػة ) .دراسات حياتية مكسمية لبعض المبيدات عمػى حشػرة مػف الميانػة -18

 .(1989 - 4عدد  - 21مجمد  –الرافديف 
دراسػػػة حياتيػػػة حمػػػـ أكراؽ التػػػيف مػػػع اختبػػػار كفػػػاءة طريقػػػة اخػػػذ العينػػػة لمدراسػػػة  -19

 .(1989 - 7عدد  –بية مجمة كقاية النبات العر ) .البيئية
 - 7عدد  –مجمة كقاية النبات العربية ) .دراسة بيئية عمى حشرة بسميد الفستؽ - 21

1989). 
 –مجمػة كقايػة النبػات العربيػة ) .دراسات بيئية كحياتية عمى حمػـ الرمػاف الكػاذب -21

 .(1989 - 7عدد 
المػػػؤتمر ) .يػػػكفياالنتشػػػار المكسػػػمي كالكثافػػػة العدديػػػة لحمػػػـ صػػػداء الفسػػػتؽ االر  -22

 جميكريػػػة مصػػػر  –االسػػماعمية  –كيػػػة الثالػػث افػػػات كأمػػراض الخضػػػراكت كالفا
 .(1989 - العربية

مالحظات حقمية اكلية عف بيئية كحياتية حشرة مػف اكراؽ المشػمش فػي منطقػة  – 23
 .(1991 - 8عدد  –مجمة كقاية النبات العربية ). المكصؿ

مجمػػػة كقايػػػة ) .بر فػػػي منطقػػػة المكصػػػؿدراسػػػات بيئيػػػة عمػػػى حشػػػرة مػػػف الصػػػنك  -24
 .(1991 - 9عدد  –النبات العربية 

مجمػػػة ) .حساسػػػية بعػػػض أصػػػناؼ الحنطػػػة لءصػػػابة بخنفسػػػاء الحبػػػكب الشػػػعرية -25
 .(1994 - 2عدد  - 26مجمد  –زراعة الرافديف 
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مجمػػػة زراعػػػة ) .دراسػػػات بيئيػػػة عمػػػى رابطػػػات أكراؽ القػػػكغ فػػػي منطقػػػة المكصػػػؿ -26
 .(1994 - 2عدد  - 26 مجمد –الرافديف 

 .تػػأثير فتػػرة الخػػزف كالضػػكء كمسػػتكل االصػػابة فػػي خنفسػػاء الطحػػيف المتشػػابية -27
 .(1994 - 2عدد  - 26مجمد  –مجمة زراعة الرافديف )
 .فػػي منطقػػة المكصػػؿ دراسػػات بيئيػػة كحياتيػػة عمػػى حشػػرة بسػػميد أغصػػاف القػػكغ -28

 (1996 - 2عدد  - 28مجمد  –مجمة زراعة الرافديف )
حساسػػػػية بعػػػػض أصػػػػناؼ العنػػػػب لءصػػػػابة بقفػػػػازات أكراؽ العنػػػػب فػػػػي منطقػػػػة  -29

 .(1996 - 3عدد  - 28مجمد  –مجمة زراعة الرافديف ) .المكصؿ
 –مجمػة زراعػة الرافػديف ) .دراسة عمى قفازات أكراؽ العنػب فػي منطقػة المكصػؿ -31

 .(1996 - 3عدد  - 28مجمد 
فػػي كفػػاءة مبيػػدم الفيكػػاـ كالسػػفف فػػي كقايػػة تػػأثير بعػػض المػػكاد الحاممػػة كالحػػرارة  -31

 –مجمػة زراعػة الرافػديف ) .الحنطػة مػف االصػابة بػبعض حشػرات المخػازفتقػاكم 
 .(1997 - 1عدد  - 29مجمد 

مجمػػة زراعػػة ) .دراسػػات بيئيػػة عمػػى حشػػرة مػػف اكراؽ القػػكغ فػػي منطقػػة المكصػػؿ -32
 .(1997 - 1عدد  - 29مجمد  –الرافديف 

كت العضػػػكية فػػػي ات الحػػػرارة كالرطكبػػػة النسػػػبية كبعػػػض الزيػػػدراسػػػة تػػػأثير درجػػػ -33
 - 31عػػػػدد  –مجمػػػػة التربيػػػػة كالعمػػػػـ ) .سػػػػكاف حمػػػػـ الفسػػػػتؽ الكػػػػاذبديناميكيػػػػة 
1998). 

ير األكراـ عمػى أشػجار األىمية االقتصادية ألكراـ العفص المتككنة بكاسػطة زنػاب -34
 .(1999 - 37عدد  –مجمة التربية كالعمـ ). شماؿ العراؽ البمكط في

أكؿ تسجيؿ إلصػابة بعػض أصػناؼ الكمثػرل بحشػرة مػف التفػاؼ أكراؽ الكمثػرل  -35
 .(1999 - 38عدد  –مجمة التربية كالعمـ ) .األخضر
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مجمػػػة ) .تػػػأثير بعػػػض العكائػػػؿ النباتيػػػة فػػػي حياتيػػػة حشػػػرة مػػػف الخػػػكخ األخضػػػر -36
 .(1999 - 38عدد  –التربية كالعمـ 

مجمػة ). الكثافػة العدديػة لخنفسػاء الطحػيف المتشػابيةتأثير العكائؿ الغذائية عمػى  -37
-2عػػػػدد  –8مجمػػػػد  –اتحػػػػاد الجامعػػػػات العربيػػػػة لمدراسػػػػات كالبحػػػػكث الزراعيػػػػة 

2111) 
عمػى بػذكر الحنطػة كالشػعير  تأثير أنكاع األشعة الكيركمغناطيسػية غيػر المؤينػة -38

 .(2111 - 1عدد  - 32مجمد  –مجمة زراعة الرافديف ) .الطحيفكخكاص 
خنفسػػػػاء الطحػػػػيف  تػػػػأثير األشػػػػعة الكيركمغناطيسػػػػية غيػػػػر المؤينػػػػة فػػػػي حشػػػػرتي -39

 .(2111 - 43عدد  –مجمة التربية كالعمـ ) .الخابراالحمراء كخنفساء 
كالضػػػغط المػػػنخفض عمػػػى  تػػػأثير مسػػػتكيات مختمفػػػة مػػػف درجػػػات الحػػػرارة العاليػػػة -41

مجمػػة التربيػػة ) .ألطػػكار حشػػرتي الطحػػيف الحمػػراء كخنفسػػاء الخػػابرانسػػبة القتػػؿ 
 .(2111 -51عدد  –كالعمـ 

ر القػػػػكغ عمػػػػى معػػػػدؿ تػػػػأثير المستخمصػػػػات النباتيػػػػة كالمحتػػػػكل الرطػػػػكبي ألشػػػػجا -41
 –المجمػة العراقيػة لمعمػـك الزراعيػة ) .فراشػة القػكغ رائقػة األجنحػةاإلصابة بحشػرة 

 .(2112 - 2عدد  – 3مجمد 
كائػػػؼ نحػػػؿ العسػػػؿ خػػػالؿ بعػػػض المعػػػايير لتقػػػكيـ طػػػرؽ مختمفػػػة مػػػف التشػػػتية لط -42

/  2112المػػػػؤتمر العممػػػػي الثػػػػامف لييئػػػػة التعمػػػػيـ التقنػػػػي/ اذار ) .فصػػػػؿ الشػػػػتاء
 .(البحكث الزراعية

)مجمػػة . تػػأثير بعػػض األصػػناؼ المسػػتنبطة محميػػا عمػػى حياتيػػة خنفسػػاء الخػػابرا -43
ممحؽ المػؤتمر العممػي القطػرم لالنتػاج النبػاتي  –جامعة تكريت لمعمكـ الزراعية 

-2112). 
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كفػػػاءة مسػػػاحيؽ بعػػػض المبيػػػدات كمػػػكاد كاقيػػػة لحبػػػكب الحنطػػػة المخزكنػػػة ضػػػد  -44
 - 3عػػػػػدد  – 4مجمػػػػػد  –المجمػػػػػة العراقيػػػػػة لمعمػػػػػـك الزراعيػػػػػة ) .خنفسػػػػػاء الخػػػػػابرا

2113). 
ة العراقية كالمتسبب عف تقييـ الفقد في كزف كانبات حبكب بعض اصناؼ الحنط -45

 - 3عػػػػدد  – 8مجمػػػػد  – العراقيػػػػة مجمػػػػة الزراعػػػػة). بخنفسػػػػاء الخػػػػابرا االصػػػػابة
2113). 

كب لػػبعض أصػناؼ الحنطػػة تػأثير اإلصػابة بخنفسػػاء الخػابرا عمػػى مككنػات الحبػ -46
 - 2عػػػػدد  – 4مجمػػػػد  –المجمػػػػة العراقيػػػػة لمعمػػػػـك الزراعيػػػػة ) .محميػػػػاالمسػػػػتنبطة 

2113). 
بخنفسػػاء الحبػػكب  حساسػػية بعػػض اصػػناؼ الحنطػػة المسػػتنبطة محميػػا لالصػػابة -47

 - 2عػػػػػدد  – 4مجمػػػػػد  –المجمػػػػػة العراقيػػػػػة لمعمػػػػـك الزراعيػػػػػة ) .الخػػػػػابرا الشػػػػعرية
2113). 

صػػر الغذائيػػة الكبػػرل لػػالكراؽ دراسػػة العالقػػة بػػيف المصػػائد المكنيػػة الجاذبػػة كالعنا -48
 –المجمػػة العراقيػػة لمعمػػـك الزراعيػػة ). المجتمػػع الحشػػرم لمػػف أكراؽ الحػػكرعمػػى 
 .(2114 - 2عدد  – 5مجمد 

المفترسػػات المرتبطػػة مػػع حشػػرة مػػف اكراؽ الحػػكر مػػع تقيػػيـ الكفػػاءة دراسػػة عػػف  -49
 -16مجمػػد  –مجمػػة التربيػػة كالعمػػـ ) .ألىميػػا عمػػى بعػػض انػػكاع المػػف االفتراسػػية

 .(2114 -3عدد 
لحشػػرة مػػف اكراؽ الحػػكر فػػي تػػأثير نػػكع الحػػكر كاتجاىاتػػو عمػػى الكثافػػة العدديػػة  -51

 .(2114 -4عدد  -16مد مج –مجمة التربية كالعمـ ) .نينكلمحافظة 
 .تػػػأثير طػػػرؽ مختمفػػػة مػػػف التشػػػتية فػػػي التنظػػػيـ الحػػػرارم لطكائػػػؼ نحػػػؿ العسػػػؿ -51

 .(2114 - 1عدد  – 5مجمد  –المجمة العراقية لمعمـك الزراعية )
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حساسية بعض سالالت القكغ لءصابة بفراشة القكغ رائقة األجنحة فػي محافظػة  -52
 .(2115 -3عدد  -18مجمد  –ة مجمة التقني لمبحكث الزراعي) .نينكل

لحشػرة قفػاز االكراؽ عمػى عػدد  دكر المصائد الصفراء في تقػدير الكثافػة العدديػة -53
مجمػػػػة زراعػػػػة ) .سػػػػالالت اشػػػػجار الحػػػػكر االمريكػػػػي فػػػػي منطقػػػػة المكصػػػػؿ مػػػػف

 .(2115 - 2عدد  - 33مجمد  –الرافديف 
مجمػة التقنػي ) .مكصػؿدراسة بيئػة كحياتيػة بسػميد تػكـر اكراؽ القػكغ فػي منطقػة ال -54

 .(2116 -3عدد  -19مجمد  –لمبحكث الزراعية 
صػػػػائد الضػػػػكئية فػػػػي جػػػػذب تػػػػأثير ألػػػػكاف كشػػػػدة المصػػػػابيح المسػػػػتخدمة فػػػػي الم -55

مجمػػد  –مجمػػة زراعػػة الرافػػديف ). حشػػرات رتبػػة حرشػػفية االجنحػػةكػػامالت بعػػض 
 .(2117 - 2عدد  - 35

مجمػػة ) .ض المحاصػػيؿ الزراعيػػةأنػػكاع الديػػداف القارضػػة السػػائدة فػػي حقػػكؿ بعػػ -56
 .(2117 - 3عدد  - 5مجمد  – أبحاث كمية التربية األساسية

. حياتية حشرة مف أكراؽ الحكر عمى اشجار الحكر الفراتػي فػي منطقػة المكصػؿ -57
 .(2116 - 2عدد  - 6مجمد  –مجمة جامعة تكريت لمعمـك الزراعية )
كراؽ العنػػب مػػع اشػػارة قفػػاز احساسػػية أصػػناؼ أشػػجار العنػػب لالصػػابة بحشػػرة  -58

عػدد  - 9مجمد  –مجمة جامعة تكريت لمعمـك الزراعية ) .مكافحتياخاصة اللية 
3 - 2119). 

 .تأثير طرائؽ تربية اشػجار العنػب فػي الكثافػة العدديػة لحشػرة قفػاز اكراؽ العنػب -59
 .(2119 - 3عدد  - 9مجمد  –مجمة جامعة تكريت لمعمـك الزراعية )
مجمػػػة ) .ت المكسػػػمية لكػػػامالت الديػػػداف القارضػػػة فػػػي منطقػػػة المكصػػػؿالتذبػػػذبا -61

 (2111 - 3عدد  - 11مجمد  –جامعة تكريت لمعمـك الزراعية 
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دراسػػػة حياتيػػػة الػػػدكدة القارضػػػة السػػػكداء كقارضػػػة اكراؽ التبػػػغ عمػػػى اكراؽ نبػػػات  -61
مجمػة  –)مجمػة جامعػة تكريػت لمعمػـك الزراعيػة  .السمؽ تحت الظركؼ المختبرية

 .(2111 – 2عدد  – 11
)مجمػػة  .دراسػػة بيئيػػة عمػػى حشػػرة قفػػاز أكراؽ العنػػب كعالقتيػػا بالعكامػػؿ الجكيػػة -62

 .(2111 – 18عدد  –ككيا لمعمـك الزراعية 
تأثير اإلصابة بخنفساء الحبكب المنشارية عمى الصفة الطبخية لبعض أصناؼ  -63

 – 11مجمػػد  –ساسػػية )مجمػػة أبحػػاث كميػػة التربيػػة األ .المحميػػة كالمسػػتكردة الػػرز
 .(2111 – 2عدد 

كالفقد في ك تأثير فترة الخزف كبعض أصناؼ الرز في الكثافة العددية كمعدؿ النم -64
)مجمة جامعة كرككؾ لمعمػـك  .كزف الحبكب المصابة بخنفساء الحبكب المنشارية

 .(2111 – 2عدد  – 2مجمد  –الزراعية 
ف فػػي خنفسػػاء الحبػػكب المنشػػارية المربػػاة تػػأثير درجػػة حػػرارة التربيػػة كفتػػرات الخػػز  -65

عػدد  – 39مجمػد  –)مجمػة زراعػة الرافػديف  .عمى حبكب عدد مف أصناؼ الرز
4 – 2111). 

)مجمػد  .تأثير مكاد التعبئة لحبكب الرز عمى انجذاب خنفساء الحبكب المنشارية -66
 .(2112 – 1عدد  – 2مجمد  –جامعة تكريت لمعمـك الزراعية 

اؼ الػػػػرز المختمفػػػػة كفتػػػػرة الخػػػػزف كمسػػػػتكيات اإلصػػػػابة عمػػػػى حشػػػػرة تػػػػأثير أصػػػػن -67
 – 1عػػػدد  – 41مجمػػػد  –)مجمػػػة زراعػػػة الرافػػػديف . خنفسػػػاء الحبػػػكب المنشػػػارية

2112). 
عالقػػػػة اإلصػػػػابة بخنفسػػػػاء الحبػػػػكب المنشػػػػارية كالصػػػػفات الفيزيائيػػػػة كالمككنػػػػات  -68

 3عػػدد  – 41مجمػػد  –)مجمػػة زراعػػة الرافػػديف  .الكيميائيػػة لػػبعض أصػػناؼ الػػرز
– 2112). 
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اع مختمفػػة مػػػف التفصػػيؿ الغػػذائي لخنفسػػػاء الطحػػيف المتشػػػابية المربػػاة عمػػى أنػػػك  -69
عػدد  – 3مجمػد  –)مجمة جامعة كركػكؾ لمعمػكـ الزراعيػة . طحيف الذرة كالحنطة

2 – 2112). 
زالػػػػة األدغػػػػاؿ فػػػػي مكافحػػػػة الديػػػػد -71 اف التكامػػػػؿ بػػػػيف بعػػػػض مبيػػػػدات الحشػػػػرات كاح

 .(2112 – 4عدد  – 41مجمد  –زراعة الرافديف )مجمة . القارضة
 

 :الدراسات العميا -2
 اإلشراف  :أوال

 :الدكتوراه –أ 
استخداـ مجاالت االشعة الكيركمغناطيسية غير المؤينة لمكافحة حشرتي خنفساء  -1

.( كخنفسػػػػػػػػػػػػػػػاء الخػػػػػػػػػػػػػػػابرا H) Tribolium castaneumالطحػػػػػػػػػػػػػػػيف الحمػػػػػػػػػػػػػػػراء 
Trgoderma granarium (Everts) (1998 ،د يكسؼ اسماعيؿ)ايا 

 Euspheciaدراسػػػػػػػػات بيئيػػػػػػػػة كحياتيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى فراشػػػػػػػػة القػػػػػػػػكغ رائقػػػػػػػػة االجنحػػػػػػػػة  -2
pimplaeformis Ob(.Aegeriidae: Lepidoptrea)  

 (1999 ،كفاء عبد يحيى)
تاثير طرؽ مختمفة مف التشتية كبعض العكامؿ البيئية في النشاط الحيكم لطكائؼ  -3

  (2111 ،مزاحـ ايكب عبد ا ) .Apis mellifera Lنحؿ العسؿ 
 دراسػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي حساسػػػػػػػػػية بعػػػػػػػػػض اصػػػػػػػػػناؼ الحنطػػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػػدة كالمسػػػػػػػػػػتنبطة  -4

  Trgoderma granarium (Everts)محميػػػػػػػػػا لالصػػػػػػػػػابة بخنفسػػػػػػػػػاء الخػػػػػػػػػابرا 
 (2112 ،رياض احمد العراقي)
 بيئية كحياتية كمكافحة حشرة مف اكراؽ الحكر  -5
 Chaitophorus populialbae Boyer (Aphididae: Hymenoptera) 

  (2112 ،اسماعيؿ نجـ عبدا  المعركؼ)
 .دراسات في الديداف القارضة في محافظة نينكل -6

 (2115 ،ىيثـ محي الديف محمد)
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 .المكافحة المتكاممة لدكدة ثمار الرماف في محافظة السميمانية-7
 (2113 ،فريدكف محمد فرج)

 

 :الماجستير –ب 
 .عمى حشرة البؽ المطرز التي تصيب اشجار الكمثرل دراسات حقمية كمختبرية -1

Stephanitis pyri (F ).(Tingidae: Heteroptera: Homoptera) 
 (1987 ،نبيؿ مصطفى المالح)
 .دراسات بيئية كحياتية كمكافحة لحشرة بسميد الفستؽ -2

Agonoscena targionii (L( ).Psyllidae: Homoptera) 
 (1988 ،عدناف اسماعيؿ شيت) 
 .دراسة بيئية عمى نكعيف مف قفازات اكراؽ العنب -3

Arborida hussaini Ghauri (Cicadellidae: Homptera )و
Emposca decedens Poali 

 ( 1994 ،كفاء عبد يحيى)
 .دراسة بيئية كحياتية لدكدة ثمار الفستؽ كبعض طرؽ مكافحتيا -4

Recurvaria Pistaciiola (Danil( )Gelechiidae: Lepidoptera ) 

 ( 1995 ،)نشكل احمد سميماف
 .اإلدارة المتكاممة لقفاز أكراؽ العنب في محافظة السميمانيةك خطكات نح -5

 .(2114 ،)فريدكف محمد فرج
حساسػػػػػية بعػػػػػض أنػػػػػكاع الػػػػػرز المحميػػػػػة كالمسػػػػػتكردة لءصػػػػػابة بخنفسػػػػػاء الحبػػػػػكب  -6

 .المنشارية
 ( 2111 ،)احمد صالح عمر  
فساء الحبكب المتشابية عمى أنػكاع مختمفػة مػف طحػيف الػذرة التفصيؿ الغذائي لخن -7

 .(2112 ،كالحنطة )كضاح عبد الحميد
 دراسة تأثير أنكاع الحبكب النجيمية عمى اإلصابة بخنفساء الحبكب النجيمية  -8
 مستمرة( ،)مديحة محمد محمد الجراح  
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 .الشعرية دراسة تأثير أنكاع المكسرات عمى حياتية كبيئية خنفساء الحبكب -9
 .مستمرة( ،)إخالص زياد محمد 
 

 المناقشة  :ثانيا  
 الدكتوراه  - أ
بعض الدراسات في حشرة زنبكر الحنطة المنشارم الذم يصيب محصكؿ الحنطة  -1

 في محافظة نينكل
 Cephus pygmaeus L( .Cephidae: Hymenoptera)  

 ( 2111 ،)عبد الكريـ ىاشـ محمد  
جكانػػػب الحياتيػػػة كمسػػػتخمص السػػػبحبح فػػػي بعػػػض التػػػأثير بعػػػض منتجػػػات النػػػيـ  -2

Spodoptera exigua (Noctuidae: Lepidoptera )كالفسػػػػػػػػػمجية لػػػػػػػػػدكدة 

  .البنجر السكرم
 ( 2112 ،)منيؼ عبد الكريـ مصطفى  
دراسػػػػػة التفضػػػػػيؿ الغػػػػػذائي لحشػػػػػرة االرضػػػػػة لػػػػػبعض انػػػػػكاع االخشػػػػػاب العراقيػػػػػة  -3

 .كمكافحتيا كيميائيان 
 (2114 ،)شاىيف عباس مصطفى  
 .تأثير مستخمص ثمار السبحبح في تطكر كتكاثر دكدة البنجر السكرم -4
 ( 2115 ،)عطا ا  مخمؼ خمؼ  
المكافحػػة المتكاممػػة لػػدكدة جػػكز القطػػف الشػػككية مػػع اشػػارة لػػبعض افػػات القطػػف  -5

 .االخرل
 .(2115) ،)نبيؿ مصطفى المالح  
 .تربية ممكات نحؿ العسؿ كعالقتيا ببعض بدائؿ حبكب المقاح -6
 (2115 ،)ميدم محمد صالح  
 آلية مقاكمة بعض أصناؼ الكمثرل لءصابة بحشرة البؽ المطرز  -7
 ( 2116 ،)عبد الجبار خميؿ إبراىيـ  
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بعض الدراسات البيئية عمػى حشػرات النمػؿ فػي قضػاء المكصػؿ مػع اشػارة لػدكر  -8
 .المكاد الجاذبة ليا

 ( 2117 ،)ندل صبيح عثماف  
كالمبيػػدات عمػػػى النشػػاط الحيػػػكم لطكائػػؼ نحػػػؿ  تػػأثير بعػػػض التقانػػات الفيزيائيػػػة -9

 العسؿ كتطكر مجتمع الحمـ )الفاركا(
 ( 2111 ،)عبد الرحيـ عمر مصطفى

جابة يرقػػػات الخػػػابرا تػػػأثير بعػػػض الزيػػػكت النباتيػػػة كطرائػػػؽ اسػػػتخداميا فػػػي اسػػػت -11
 .الحشرات لبعض مبيدات

 ( 2112 ،بتكؿ عبد ا  كرسك)  
لءصػػابة بػػدكدة أكراؽ الحػػكر فػػي محافظػػة نينػػكل دراسػػة حساسػػية أشػػجار الحػػكر  -11

 .مكافحتيا كطرؽ
 ( 2113 ،)ربيع عبد عبد ا   

 الماجستير: -ب
 .تأثير التغذية ببعض المكاد الغنية بالبركتيف عمى نشاط نحؿ العسؿ -1
 ( 1988 ،)مزاحـ ايكب عبد ا   
 دراسة حياتية كبيئية لدكدة أكراؽ القكغ -2

Gypsonoma riparia Msyr .(Tortricidae: Lepidoptera ) 

 ( 1988 ،)شامؿ محمد سميماف  
كبعػػػض الحشػػػرات الممقحػػػة االخػػػرل فػػػي  Apis melliferaتػػػأثير نحػػػؿ العسػػػؿ  -3

 .انتاج بعض محاصيؿ الخضر كالفاكية
 (1997 ،)فؤاد عبد ا  ثابت

 .دراسة بيئية كحياتية كمكافحة لدكدة ثمار العنب -4
Lobesia botrona (Schiff( )Torticicdae: Lepidoptera)  

 (1998 ،ىيثـ محي الديف محمد)  
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استخداـ عدة معايير في تحديد حساسػية بعػض اصػناؼ التفػاح لالصػابة بحشػرة  -5
 .مف التفاح القطني

Eriosomal lanigerum (Hausm( ).Aphidae: Homoptera)  

 ( 1999 ،صالح الديف عبد القادر صالح)  
 بعض سالالت الحكر دراسات بيئية لحشرة بؽ الحكر عمى  -6

Monosteria unicostata (Muls and Ray( )Tingidae: Heteroptera: Hemiptera)   

 ( 1999 ،شاىيف عباس مصطفى)  
 .التأثير االحيائي لبعض المبيدات في الذباب المنزلي -7

Musca domestica L( .Muscidae: Diptera) 

 .(2111 ،عبد الجبار خميؿ ابراىيـ)
 يف حبػػػػػػكب المقػػػػػػاح كالرحيػػػػػؽ فػػػػػػي طكائػػػػػػؼ نحػػػػػػؿ العسػػػػػػؿ مكسػػػػػمية جمػػػػػػع كتخػػػػػػز  -8

Apis mellifera L. كاثره عمى نشاط النحؿ. 
 .(2111 ،ميدم محمد صالح)

الحشػػرم تريكػػارد فػػي خنفسػػاء المكبيػػا الجنكبيػػة كعثػػة ك التػػأثير الحيػػكم لمػػنظـ النم -9
 درنات البطاطا

Callosobruchus maculates L .(Bruchidae: Coleoptera) 
Phthorimaea operculella (Zell ).Gelechiidae: Lepidoptera)  

 ( 2112 ،فيد عبده احمد)
تػػأثير منتجػػات الحنطػػة المحميػػة فػػي حياتيػػة خنفسػػاء الطحػػيف الحمػػراء كخنفسػػاء  -11

 .N2ك O2الخابرا كحساسيتيا لمضغط المنخفض كغازم 
 ( 2112 ،)ابراىيـ خميؿ ابراىيـ 
النشاط الحيػكم لطكائػؼ  محافظة اربيؿ في تأثير بعض المكاقع الجغرافية ضمف -11

 .نحؿ العسؿ
 .(2113 ،)عبد الرحيـ عمر مصطفى 
تػػػأثير عمػػػر الممكػػػة كالكثافػػػة النحميػػػة فػػػي النشػػػاط الحيػػػكم لطكائػػػؼ نحػػػؿ العسػػػؿ  -12

 .تحت ظركؼ محافظة السميمانية
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 ( 2116 ،)نكبش عثماف محمد 
 .دراسة بيئية كحياتية لحشرة قفاز اكراؽ البطاطا -13

 ( 2118 ،)نشكاف حاـز محمد 
مػػػع االشػػػارة الػػػى  A .Transcaspicusدراسػػػات بيئيػػػة كحياتيػػػة عمػػػى المتطفػػػؿ  -14

 .استخداـ التغذية الصناعية كالمبيدات الكيميائية كاالسمدة
 (2111 ،)محمد شاكر 
اسػػتخداـ األشػػعة المايكركيػػة لمكافحػػة بعػػض حشػػرات الػػرز المخػػزكف كتأثيراتيػػا  -15

 .ةعمى صفات الجكد
 ( 2112 ،)شيماء محمد ىشاـ 

 

 :الكتب المؤلفة -3
 –جامعػػة المكصػػؿ  –كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي  –حشػػرات البسػػاتيف  -1

 .1991 –العراؽ 
 –جامعػة المكصػؿ  –كزارة التعميـ العالي كالبحث العممػي  –حشرات المحاصيؿ  -2

 .2111 –العراؽ 
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