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 مجموعة الرنيميات عديمات البتالت                        

Melophyta Monochlamydeae 

  رتب:تضم هذه المجموعة خمس 
 االسم العلمي الالتيني االسم العربي م

 Euphorbiales اللبنية( –الحليبية  -)السوسبية األفوربياترتبة   .1

 Sapindales الصابونياترتبة   .2

 Fagales الزانياترتبة   .3

 Juglandales الجوزياترتبة   .4

 Salicales الصفصافياترتبة   .5

 :للمجموعةصفات العامة ال
 .مع التأبير الريحيوتكيفها غير ملفتة لالنتباه بسبب ضمور الكم  –األزهار صغيرة الحجم  -1
 ثنائيته.األزهار عادة منتظمة شعاعية الشكل وحيدة الجنس أو  -2
 الشكل.الكم بسيط كأسي  -3
 هريرات.ما تجتمع في وغالبًا يمية ثنائية الشعبة النورات س -4
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 Euphorbiales:  رتبة األفوربيات -أولا 
المدقة و  ،زهار وحيدة الجنس عديمة البتالتاأل، ائل تتركز في المناطق الحارةفص 6تركيبها  في خليد

ن النهاية إلى واحدة األسدية م يتراوح عدد ،بيضونة 2-1يحوي  والمبيض علوي عادة ثالثية الكرابل
 .ن حرة أو ملتحمة بخيوطها السدويةتكو و 
 : Euphorbiaceaeالفصيلة األفوربية  -1

جنس( يميزون فيها عادة فصيلتين مختلفتي الطور غالبًا ما تكون أشجار  297نوع ) 0577تضم نحو 
غضة لحمية )في  اتاتأفريقيا( أو نب –دائمة الخضرة أو جنبات )في األقطار المدارية الحارة و الرطبة 

أوعية لبنية أو نباتات عشبية )المناطق المعتدلة( تشتمل معظم أنواعها  (األقطار الحارة والجافة
 .متنوعة

 نسبيًا: والثابتةاألزهار متنوعة البنية مع ذلك يمكن ذكر بعض صفاتها العامة 
  .السبالت حرةو  ،الكم خماسي القطع ،وحيدة الجنس -1
كرابل  5-2كرابل ونادرًا من  3المدقة بسيطة تتألف من  ،اوي عدد قطع الكمعدد األسدية يس -2
 .حجيرات في كل حجيرة بيضونة واحدةالمبيض ثالثي الو 
نورة زهرية :  (Cyathiumسيتونة )تتميز بعض أنواع هذه الفصيلة بنورات خاصة فريدة تسمى  -3

مدقة تتشكل نتيجة ذلك زهرة ثنائية الجنس ظاهريًا تضم أزهارًا ضامرة وحيدة السداة وأزهارًا أخرى وحيدة ال
 .)زهرة زائفة(
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، تتراكم بعض حاصالت أقسومات ونادرًا ما تكون عنبية أو نووية 3مار علبية تنشطر إلى الث -4
 الب الخلوي في األوعية اللبنية علمًا بأن بعض األنواع ال تشتمل على أوعية لبنية اطالقًا.االستق

 :أهم األجناس
 E.helioscopia  يةمن أنواعها في سور : يدعى محليًا بالحلبالب و Euphorbiaجنس األفورب  -1

 .E.hirtaو 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشتمل  R.communisئع على نوع واحد هو الخروع الشا ويشتمل : Ricinus عجنس الخرو  -2
 بذوره على زيت الخروع ذو القيمة الطبية المعروفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 4الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 Sapindales الصابونيات رتبة  -ثانياا 
 القيقبية، الفصيلة Rutaceae السذابية الفصيلة ،Anacardiaceaeتضم الفصيلة البطمية  -1

Aceraceae ،الحصان كستناء فصيلة Hippocastanaceae،  ئمة شجرية أو جنبات دا هي نباتاتو
 .الخضرة أو متساقطة األوراق وقد تكون عرائش ونادرًا نباتات عشبية

وعية األ ،غنية بالمواد العطرية اإليتيريةنات ياألوراق مركبة ريشية أو بسيطة غالبًا عديمة األذ -2
 .الخشبية ذات تثقبات بسيطة وأحيانًا سلمية

 ،المذكر ثنائي الدوار ،ونادرًا جانبيته ذات غدد رحيقية هار ثنائية الجنس شعاعية الشكلاألز  -3
 :هافصائلأهم  .مبيض علوي الكرابل ملتحمة أو حرةال
 : Anacardiaceae )البطمية( بيةيالفصيلة القل -1
نادرًا متقابلة و ، عرائش متخشبة أو جنبات صغيرة األوراق متعاقبة ،و جنباتأهي نباتات شجرية  -1

 .على قنوات راتنجية يشتمل اللحاء النظم
ونادرًا ما تتقلص  ،17-5يتراوح عدد األسدية من  ،عية الشكل وحيدة أو ثنائية الجنساألزهار شعا -2

 .كرابل ملتحمة 3ف المدقة عادة من تتألإلى واحدة، و 
 .الثمار نووية أو علبية -3

  1G10 -3A 5-3Co 5-3Ca-(5)                  الصيغة العامة للزهرة:
 من أهم األجناس أو األنواع:

هي نباتات شجرية أو جنبات : و Pistaciaجنس الفستق  -1   
في سوريا بالفستق  الخضرة أو متساقطة األوراق تتمثلدائمة 

  P.veraالحقيقي )الحلبي( 
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الذي يعرف  P.atlanticaي الفستق االطلسو الفلسطيني( البطم يعرف ) P.palaestinaالفستق الفلسطيني و 
 .)البطم األطلسي(

 

 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 6الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

( و هو السماق الشائع Rh.coriaria) أهم أنواعه في سورية السماق الدباغي :Rhus السماقجنس  -2
على مواد عفصية تستخدم في يستفاد من ثماره بإضافة مسحوقها لبعض األطعمة و من أوراقه للحصول 

 الدباغة.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .Mangifera indica الهندية المنغا االقتصادية أنواعه أبرز :Mangifera نغاالمجنس  -3
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 الفلفل المتناقلة وتسميته Schinus molle الرخو الشينوس أنواعه أبرز :Schinus الشينوسجنس  -4

 .الكاذب )المستحي(

 
 :  Rutaceaeالفصيلة السذابية  -2

تتراكم فيها زيوت عطرية  هي بسيطة أو مركبة تشتمل على جيوب مفرزة انحالليةمتعاقبة النظم و  تمتاز األوراق
غدد الرحيقية تحيط الكم مضاعف رباعي أو خماسي القطع و الاألزهار شعاعية غالبًا ونادرًا ازدواجية و ، ايتيرية

  4G ∞-10-8A 5-4Co 5-4Ca)-5-∞(                 للزهرة:الصيغة العامة  .بقاعدة المدقة

 :األنواعو الثمار حزية ومن أهم األجناس 

 :األنواع، أهم كمية كبيرة من حمضي االسكوربيك والليمونتشتمل ثماره على  (:Citrusجنس الليمون )

 C.nobilisاليوسف أفندي )ماندارين ()كينو(  -1
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 C.aurantiumالنارنج  -2

 

 C.bajouraالكباد  -3

 

 C.maximaالبوميلو )الشادوك(  -4
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 Fagales  )البلوطيات( رتبة الزانيات -الثاا ث
 :العامةصفاتها 

بنية أزهارها بخاصة ضمور الكم وبساطة قبل ظهور األوراق  وتمايز األزهارتكيفها مع التأبير الريحي  -1
 في بعض األحيان.

األزهار وحيدة الجنس ونادرًا خنثوية تجتمع في هريرات مدالة ثنائية الشعبة أو في سنابل تجتمع األزهار  -2
 المسكن. والنباتات وحيدةاألنثوية في مخاريط 

 وتنتظم مقابلها.عدد األسدية يساوي عدد السبالت  -3
 .المبيض سفليو كرابل  (6-2المدقة بسيطة تتألف من ) -4
 جسم البيضونة عن طريق قاعدة النوسيل عبر المفرق(.اإللقاح مفرقي )أي يخترق األنبوب الطلعي  -5
 البذرة.الثمرة جوزية وحيدة  -6
األزهار  األوراق،دائمة الخضرة أو متساقطة هي أشجار أو جنبات  :Fagaceae الزانيةالفصيلة  -1

رؤيسيات، تجتمع في نورات سيمية ثنائية الشعبة التي تشكل هريرات أو سنابل أو  ومنفصلة الجنسبسيطة 
  .(Quercusكما في السنديان ) تتقلص السيمة إلى زهرة واحدة قد

   G 0A 6)(P(3)             :لألزهار األنثوية في الزان هيالزهرية  المعادلة
   G 12-8A  (6)P(0)                                                         أما الزهرة الذكرية  
 :أهم األجناس 

لسناجب وبعض خشبًا ثمينًا في أعمال البناء وثمارًا صالحة لغذاء ا يعطي : Quercusجنس السنديان  -1
 :محاطة بالقدح، أهم أنواعه الثمرة جوزية )بلوطية(الطيور و 

 (Q.calliprinosالسنديان ) -أ
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 (Q.boissieri) السنديان البواسيري )البلوط(  -ب –

 

 

 

 

 
 
 :أهم أنواعه جيدة كعلف للحيوانات،خشبها ثمين لصناعة الموبيليا و ثمارها  :Fagusجنس الزان  -2
   (F.orientalis)الزان الشرقي -ب                          (F.sylvaticaحراجي )الزان ال   -أ

 (.F.castanea.sativaالكستناء الزراعي ) -ج
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 : Betulaceaeلفصيلة القضبانية ا -2
 المسكن والنورات سيمات ثنائية الشعبة ومنفصلة الجنس واألزهارالنباتات وحيدة تمتاز ببدائية تعضيها و 

 :صغيرة وعديمة الكم والصيغة الزهرية ألزهارها
  G 0A 4P (2)                                         األزهار األنثوية :  
  G 4A 0P 0                                          األزهار الذكرية :   

 C.avellanaأهم أنواعه البندق المعروف ( و Corylusجنس البندق ) جناس:أهم األ

  
 : Casuarinaceae زوارينيةاالكالفصيلة   -3

 الذي يشبه نباتات عاريات البذور ولكنه من مغلفات البذور. Casuarina: ناكازوريجناسها أهم أ
 
 
 
 
 

  Juglandales: رتبة الجوزيات -رابعاا 
الريحي هي بسيطة البنية لتكيفها مع التأبير األزهار في هريرات وحيدة الجنس و ، تجتمع وهي نباتات شجرية

 .س ثابتعديمة الكم وعدد األسدية لي األزهار
 : Juglandaceaeالفصيلة الجوزية :

 :( الجوز الملكيJ.regiaنوع )( و Juglansأهم األجناس الجوز:) 
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 الذكرية.لكن عدد األزهار أقل من الهريرات زهار األنثوية تجتمع في هريرات و األو يمتاز بخشبه الثمين 
  G 0A 4P (2)                                            األنثوية:األزهار     
  G12 -8 A6 -5P 0                                          :الذكريةاألزهار    

 

 
 Salicales  رتبة الصفصافيات -خامساا 

 : أهم فصائلها
فريدة من نوعها فهي عديمة الكم تشتمل تملك األزهار بنية بسيطة و : Salicaceaeالفصيلة الصفصافية : -1

، يمكن لهذا القرص أن يتفرع على شكل حرشفة أو حرشفتين مفرزتين ي خاص يسمى القرصعلى جسم غد
 .قًا في جنس الحور( بينما ال يتفرع إطالSalixللرحيق تمثالن الكم المتحور )كما في جنس الصفصاف 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 13الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 األخرى.العوامل مغطاة باألوبار تنتشر بالرياح و  صغيرةوالبذور الثمرة علبية 
                                     G 0A 0P(2)                                 األزهار األنثوية :             

 :أهم األجناس
 S.albaالصفصاف األبيض  Salix:  جنس الصفصاف -أ

 P.nigraالحور األسود  ،P.bolleonaالحور الحوري  :Populusجنس الحور  -ب
 

 مة البتالتمجموعة الرنيميات مدغ
Sympetales  Melophyta 

 العامة:صفاتها 
 منفصلته.شعاعية ثنائية الجنس ونادرًا ونادرًا األزهار رباعية الدوار مزدوجة الشكل -1
 الطيور.التأبير حشري أو بوساطة  أنبوب،الكم مضاعف البتالت زاهية األلوان تلتحم عادة على شكل -2
 ثنائيتها.رباعي األسدية أو غالبًا يكون ولكن ي األسدية المذكر خماس-3
رحيقية مثبتة في قاعدة المبيض  كرابل تشتمل على غدد 5-3نادرًا من المدقة بسيطة تتألف من كربلتين و -4

 المذكر.ترتبط من حيث األصل مع المدقة أو و 
 .نادرًا عنبيةة علبية أو جوزية و الثمار عاد-5

  رتبها:أهم 
 االسم العلمي الالتيني االسم العربي م

 Rubiales الفويات تبةر   .1

 Scrophulariales  الخنازيريات رتبة  .2

 Convolvulales  الالفات رتبة  .3

   Lamiales    الفاغرات رتبة  .4

 Oleales     الزيتونيات رتبة  .5
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 Rubiales:  رتبة الفويات -أولا 
 ا:فصائلهتوجد على شكل أشجار أو جنبات مدارية دائمة الخضرة أو متساقطة األوراق أهم 

 ( : Rubiaceaeالفصيلة الفويِّة ) -1 
 الكأس ضامر   G4A 4Co0Ca(2)             لألزهار:الصيغة العامة 

 فصيلتين:تضم تحت 
A.  تحت الفصيلة الكينيةCinchonoideae أجناسها:: أهم 
هي المصدر و ( C.officinalis) و أهم أنواعها الكينا المخزني: Cinchonaجنس شجرة الكينا  -أ

 الرئيسي للكينين ذو االستخدامات الطبية .

  
 جنس تزييني . : Gardeniaجنس الغاردينيا  -ب
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B.  تحت الفصيلة القهويةCoffeoideaeأهم أجناسها :: 
أهم أنواعها القهوة سويدائية وردية غنية بالكافيين و بذورها راقها متقابلة جلدية و : أو Coffeaجنس القهوة 

 (. (C. arabicaالعربية

  
 :( Caprifoliaceae)الفصيلة العنزية أو الخمانية  -2

    G5A (5)Co(5) Ca 3)- (5             لألزهار:الصيغة العامة 
 وأنواعها:أهم أجناسها 

البيلسان األحمر ( و S.nigraأهم أنواعه البيلسان األسود ): و  Sambucusجنس البيلسان -1
(S.racemosa). 
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 .L. etruscaنواعها الياسمين العراتلي : و أهم أ Loniceraجنس العراتلي  -2

  
  Convolvulales رتبة الالفات -ثانياا 

حداها تعيش إلتف حول غيرها، نباتاتها تصنف في فصيلتين تف في الحياة العامة بالمداديات و هي تعر و 
 .يةلثانية تعيش حياة متطفلة إجبار حياة ذاتية التغذية فقط تلتف على النبات المضيف أما الفصيلة ا

 :(Convolvulaceaeالفصيلة الالفة ) -1
ة الجنس والمذكر ثنائيشعاعية الشكل و  هارز لبنية، األالسوق خاليا أهم ميزاتها تتمايز في األوراق و 

الثمرة علبية أو جوزية )ذاتية كرابل والمبيض علوي و  5-3-2من  المدقة تتكونخماسي األسدية و 
 :وأهم أجناسها .(التغذية ملتفة

 : Convolvulusف جنس الال-1
   G5A (5)Co (5)Ca(2)             لألزهار:الصيغة العامة 

 .أو المدادة (C.arvensisأهم األنواع الالف الحقلي )و          
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يزرع من أجل جذاميره النشوية الدرنية من أهم أنواعه البطاطا الحلوة أو : Ipomoeaجنس الدودي -2
 (.I.batatas) الدودي البطاطي

  
 ( :Cuscutaceaeالفصيلة الكشوثية  ) -2

تضمر األعضاء التناسلية ومعظمها إجبارية  لكن لاإلعاشية بسبب حياتها الطفيلية و تضمر أعضاؤها 
 :الفصة أهم ميزات حياتها الطفيليةبخاصة على نبات التطفل و 

ال  -4-ال يتمايز كامبيوم في سوقها  -3-الجذر عديم القلنسوة  -2-وجود حراشف بداًل من األوراق -1   
 الجنين على فلقات . يشتمل

 .عرف محليًا بالحامولالذي ي Cuscuta: الكشوث أهم أجناسها
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 Scrophulariales:  الخنازيرياترتبة  -ثالثاا 

 :من أهم فصائلهاو فصيلة معظمها نباتات عشبية  10ضم نحو ترتبة ضخمة و 

  :(Solanaceaeالفصيلة الباذنجانية ) -1

، أهمية نباتات هذه نوويةتكون مفردة، والثمرة عنبية أو علبية ونادرًا وقد ألزهار تكون كنورات سيمية عقربية، ا
 الفصيلة:

البنج و  Datura stramoniumتحوي على قلويدات سامة تستخدم في صناعة األدوية مثل: الداتورة  أنواع -أ
 .Nicotiana  tabacumالتبغ و  Hyoscyamus nigraاألسود 

 Lycopersicumالبندورة و  Solanum tuberosumالبطاطا  :ذات أهمية غذائية مثل أنواع -ب 
esculentum ، الباذنجانSolanum melongena ، الفليلفلة وCapsicum annum 

 . Petunia hybridنباتات زينة مثل البتونيا النغلية  أنواع -ج

 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 19الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 وأنواعها:أهم أجناس هذه الفصيلة 

 :أهم أنواعهو :  Solanumجنس الباذنجان  -1

   G5A (5)Co (5)Ca(2)             لألزهار:الصيغة العامة 

 Solanum tuberosumالبطاطا العادية )سوق درنية ترابية(  -Solanum melongena– 2الباذنجان  -1
: أهم  Daturaجنس الداتورة  -N.tabacum- 4: أهم أنواعه التبغ التبغي  Nicotianaلتبغ جنس ا -3-

: أهم أنواعها الفليلفلة الحولية )سواء Capsicumجنس الفليلفة  -D.stramonium-5أنواعه الداتورة العادية 
 .Lycopersicum esculentumالبندورة C.annuum-6- الخضراء أو الحمراء ( 

 

 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 

 (:Scrophulariaceaالفصيلة الخنازيرية ) -2 

ما تكون  نادراً لة أو متعاقبة أو دوارية النظم واألزهار ثنائية الجنس والنورات عنقودية و األوراق متقاب نباتات عشبية
الشفة العليا تتألف  الشفة:التويج ثنائي و الكأس رباعي أو خماسي األسنان يبقى على الثمرة عند تشكلها و  ،مفردة

 .(Antirrhinum majusالسمكة )نبات فم هم األمثلة عليها أمن بتالت و  3من والسفلى بتلتين  من

 

 Lamiales  رتبة الفاغرات أو الشفويات -رابعاا 

 :أهم فصائلها ،من الفصيلة الخنازيرية قريبة جداً تعد هذه الرتبة 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 (:Lamiaceaeفاغرة )( أو الLabiataeالفصيلة الشفوية ) -1

األوراق بأوبار أو حراشف الساق و وتغطى  بسيطة،متقابلة النظم واألوراق تمتاز بأن الساق رباعي األضالع 
األزهار ازدواجية المظهر تأخذ شكل دوارات زائفة وتتوضع في اآلباط و  النورات سنبليةيترية، إغدية تفرز زيوتًا 

 أربع جويزات. تنشطر الثمرة إلى الشفة،الشكل ثنائية 

   G4A (5)Co (5)Ca(2)الصيغة العامة لألزهار :             

 :ةأهم استعماالت نباتات هذه الفصيل

 ( Lavandula angustifoliaمثل جنس الخزامى )تحتوي على زيوت ايتيرية تستخدم في صناعة العطور   -1

  
الزعتر  Ocimumالريحان  Mentha: النعناع هادوائية ومن أهم أجناسبعض هذه النباتات أهمية غذائية و ل -2

Thymus  المليسةMelissa   لمريمية اوSalvia officinalis. 

  Salvia splendensنباتات زينة جميلة مثل المعافية الفاقعة  -

 Lamium albumالفاغر األبيض نباتات ضارة مثل  -

 



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 22الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

  

 Oleales:  رتبة الزيتونيات -خامساا 

( نباتاتها Oleaceaeفصيلة واحدة هي الفصيلة الزيتونية )وتضم ( Ligustralesرتبة الوثاقيات )تدعى أيضاا 
 الحجم.كونها صغيرة  إبطيهاألزهار تجتمع في نورات عنقودية متخشبة ومعمرة و 

    G∞A (4)Co (4)Ca(2)الصيغة العامة لألزهار :              

 أنواعها:و أهم أجناس هذه الفصيلة 

 .(F.ornusالجويز )و ( F.excelsiorدي )أهم أنواعها الدردار العا: و Fraxinusجنس الدردار  -1

 

 .( وهو شجرة معمرة دائمة الخضرةO.europaea): أهم أنواعه الزيتون األوربي Oleaجنس الزيتون  -2



 التصنيف النباتي      التاسعة الجلسة

 23الصفحة  د. ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

تستخدم زيوتها العطرية في صناعة   S.vulgaris: من أهمها الليلك العادي Syringaجنس الليلك  -3
 .العطورات

 Ligustrum vulgareأهم أنواعه الوثاقي العادي )تمر حنة( : Ligustrumجنس الوثاقي  -4

  
 Jasminum fruticansاألصفر  الياسمين -5
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