
 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 1الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 (2) مفترقات البتالتمجموعة الرنيميات 
 Melophyta  Choripetalae 

، صف ثنائيات Melophyta  Choripetalaeنتابع استعراض بعض رتب مجموعة الرنيميات مفترقات البتالت 
 :Dicotyledoneaeالفلقة 

 FABALES :رتبة الفوليات   -أولا 

وجنبات وأعشاب )حولية أو معمرة( وهي تشكل كتلة ( نوع خشبي أشجار 00111ينتمي إلى هذه الرتبة نحو )
 نباتية هائلة.

 ميزات رتبة الفوليات:

 الثمار قرنية. -0

 .األزهار علوية المبيض وحيدة الحجيرة -2

 ، والُمذكر له بنية خاصة.الكم مضاعف مكون من كأس وتويج -3

تنتمي  بيرة فهي تتعايش مع بكتريا خاصةتتميز الفوليات بصفة حيوية معروفة جيدا وتتمتع بأهمية زراعية ك  -4
 .تستطيع تثبيت اآلزوت الجوي مباشرة (Rhizobiumالرايزوبيوم ) جنسإلى 

 لة السويداء والجنين ضخم ومستقيم.البذور السويدائية أو قلي -5

 

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 2الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 قسم رتبة الفوليات إلى ثالث فصائل:استنادًا إلى بنية الزهرة تُ 

  Mimosaceae   الفصيلة المستحية       -0

 Caesalpiniaceaeالفصيلة السيزالبينية     -2

   Fabaceaeالفصيلة الفولية              -3

 Mimosaceae  لفصيلة المستحيةا -0                                 

خماسي أو تختلف نباتات هذه الفصيلة عن بقية فصائل رتبة الفوليات باألزهار الشعاعية الشكل والكم المضاعف 
رباعي القطع ومذكر مؤلف من عشرة اسدية أو من أسدية كثيرة ونادرًا ما يضم خمس أسدية فقط، أشكالها 

 أهم أجناسها: .أعشاب، و جنباتضخمة جدًا،  أشجارالحياتية 

، در للصمغ العربي والمواد العفصيةوبعض أنواعه تدعى بالسنط الذي يعتبر مص Acaciaجنس األكاسيا  -0
 A. catchuعه : من أنوا

  

 M.pudica الممثل المستحينوع ويضم  Mimosaجنس المستحي  -2



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 3الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 Caesalpiniaceae الفصيلة السيزالبينية  -2

ما تتحور  وغالباً  الريش، األوراق مركبة ريشية أو مضاعفة ،أعشاب، أو جنبات، عرائشأشجار، هي عبارة عن 
التويج فراشي الشكل تصاعدي النظم )البتلة العلوية  )وحيدة التناظر(، األزهار مزدوجة الشكل ،نات إلى أشواكياألذ

 في الداخل حيث تغطي البتلتان السفليتان )الزورق( الجناحين، اللذين ُيغطيان بدورهما البتلة العلوية )العلم((،
 أهم األجناس:. قة بسيطة وتتألف من كربلة واحدةالمد، السبالت حرة واألسدية حرة

 ويدعى محليا بالسنا ويتمتع بأهمية دوائية ويزرع لغايات تزيينية Cassiaجنس الكاسيا  -0      

  



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 4الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 

 G.triacanthosوالنوع الغليدتشيا ثالثي األشواك Gleditsia جنس الغليدتشيا  -2

 

 ودبس وعصير لذيذاً  يصنع من ثماره شراباً  Ceratonia siliquaنبات القرني السلكي أو الخرنوب  -3



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 5الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 

 

 

 

 

 Cercis siliquastrumنبات الزمزريق السلكي أو األرجوان  -4

     

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 6الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Tamarindus indicaنبات التمر الهندي  -5

 

 

 

 

 

 

 Leguminae القرنيةأو  Papilionaceaeالفراشية أو  Fabaceae الفصيلة الفولية -3

 .جنبات، عرائش وأعشاب تأخذ أشكال متعددة: أشجار، -0

  دة النمو عنقودية أوسنبلة أورؤيسيةمحدو  النورات غير -2

جانبي  التويج خماسي البتالت ،الكأس ملتحم السبالت منتظم أو جانبي التناظر: أي أن الزهرة فراشية الشكل -3
حيث تغطي البتلة العلوية الخلفية الكبيرة التي تدعى العلم بتلتين جانبيتين التناظر والتي تنتظم وفق ترتيب نازل )

 .                                                                               (أماميتين ملتحمتي الحافة تسميان بالزورق بدورهما بتلتين ين اللذين يغطيانبالجناح حرتين تدعيان

يكون المذكر في معظم أجناس الفصيلة الفراشية مؤلف من تسع أسدية ملتحمة بخيوطها السدوية مشكلة  -4
   .نبوب السدوي بينما تبقى السداة العاشرة حرةاأل

 المدقة مؤلفة من كربلة واحدة وذات مبيض وحيد الحجيرة  المعادلة الزهرية من النمط: -5

                                    1G(9)+1A 1+2+(2)Co(5)Ca ↑ 

 (. %61- 31) دائية نسبة البروتين فيها مرتفعةالبذور ال سوي -6



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 7الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 

 تزيينية أو رحيقية، علفية، ،غذائية ي لهذه الفصيلة عدد كبير من األنواع النباتية ذات أهمية زراعية واسعة،ينتم
 من أهم األجناس المنتشرة في سورية:. كأسمدة خضراء

 A.maurorumوالنوع   Alhagiجنس العاقول  -0

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 8الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 T.foenum-graecumومنه نبات الحلبة  Trigonellaجنس الحلبة  -2

 

 نواعهأو  Viciaسية جنس الفي -3
 V.faba الفول-0

  
 V.sativaالبيقية المزروعة  -2

      

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 9الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 P.sativumوالنوع: البازالء المزروعة  Pisumجنس البازالء  - 3

 

 

  

 

 

 

             G.glabraسوس أهم أنواعه العرقGlycyrrhiza جنس السوس  -4

 

 T.repensونوع النفل الزاحف  Trifoliumالبرسيم )ثالثي األوراق(  جنس النفل أو - 5



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 11الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 M.sativaونوع الفصة المزروعة  Medicagoجنس الفصة  -6

   

 

 

 

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 11الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Ph.vulgaris                       نوع الفاصولياء العادية   Phaseolusجنس الفاصولياء  -7

  

 G.hispidaالصويا نوع فول  Glycineجنس الصويا   -0

 

 

 

 

   

 A.hypogeaونوع الفستق السوداني  Arachisجنس اآلراشي   -9



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 12الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 

 

\ 

 

 

 L.luteus  ونوع الترمس األصفر  Lupinusجنس الترمس  - 01

 

 L.sativusنوع الجلبان المزروع  Lathyrusجنس الجلبان  -00

 

  

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 13الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Cicer arietinumالحمص  -02

  

 Lens esculentaالعدس  -03

 

 

 

 

 

 

 Spartium.junceumالوزال  -04

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 14الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Robinia pseudoacaciaروبينيا)األكاسيا الزائفة(  -05

                                  

 

 

2-  

 

 

 

 Malvales :  الخبازياترتبة  -ثانياا 

 الصفات العامة: 

  .أعشاب ونادراً  ،جنبات ،تضم أشجار -0

  .نات ورقيةيوأذ تملك كؤيساً  منفصلة األسدية، خماسية القطع، لشكل،ا األزهار شعاعية -2

 ثنائية الجنس منتظمة القطع الزهرية مرتبة في دوارات هاأزهار ، زيات بغددها الرحيقية المتمايزةتتصف الخبا -3
ثمرة جافة ال المبيض علوي، المدقة مؤلفة من خمس كرابل ملتحمة، )حلقات( الكم مضاعف واألسدية عددها كبير،

 تضم هذه الرتبة ثالث فصائل:. متفتحة)شبه علبية(

   Sterculiaceae       الستيركوليةالفصيلة  -0

               Tiliaceae التيليةالفصيلة  -2

 Malvaceae            الخبازيةالفصيلة  -3

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 15الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Sterculiaceae الفصيلة الستيركولية -1
 ومن أهم أنواعها :ة ماعدا انعدام الُكؤيس فيها، زهرتها قريبة من زهرة الفصيلة الخبازي

 Cola acuminataشجرة الكوال  -0

  

 Theobroma cacaoشجرة الكاكاو -2

       

 Tiliaceae الفصيلة التيلية -2
 أنواعها: وأهمتمتاز بأن أعضاءها اإلعاشية تحتوي على مواد مخاطية، 

 Corchorus olitoriusالملوخية أو الجوت 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 16الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 Malvaceae الفصيلة الخبازية -3

 .تتمايز في نهاية فوارع خاصة الكم مضاعف األزهار مفردة ضخمة إبطية أو -0

الكم مضاعف ومدعوم بُكؤيس قنابي األصل )القنابات: هي األوراق الخضراء التي تتشكل على حامل الزهرة  -2
ة قد تكون ثالثة سواء منفصلة أو ملتحمة أو هذه القنابات تقترب من الزهرة لتصبح كؤيس(، عدد قطعه غير ثابت

 (.01-6أكثر )

إال أن الدوارة الخارجية تكون   A(5+5)يمتاز بمذكر له بنية خاصة: المذكر يتألف في البداية من عشر أسدية  -3
بًا عقيمة وضامرة لتتفرع بعدها الدوارة الداخلية إلى عدد كبير من األسدية تلتحم الخيوط مع بعضها مشكلة أنبو 

 واحدًا ينتهي باألعلى بالمآبر.

 .الثمار جافة علبية ،د الحجيراتالمدقة بسيطة مؤلفة من خمس كرابل ملتحمة المبيض علوي عدي -4

 المعادلة الزهرية العامة هي: 

)∞(G ∞A 5Co +5 3Ca 

 

 

 

 الكؤيس



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 17الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 18الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 هم أجناسها:أ

 G.peruvianumوالنوع القطن المصري أو طويل التيلة   Gossypium جنس القطن -0

  

 H.esculentusوالنوع  Hibiscusجنس البامياء  -2

 

 A.officinalisها الختمية الطبية من أهم أنواع Altheaجنس الختمية  -3



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 19الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

  

 M.sylvestrisونوع الخبازي الحراجي  Malvaجنس الخبازي  -4

 

 

 

 

 

 :Geranialesرتبة الغرنوقيات -ثالثاا 

      . األوراق متعاقبة ونادرا متقابلة ،عادة نباتات عشبية ونادرا شجرية أو جنبات متباينة االرتفاعهي  -0

 المدقة بسيطة، المبيض علوي خماسي ، الكم مضاعف خماسي القطع، األزهار ثنائية الجنس شعاعية الشكل -2

 من أهم فصائلها: .جوزية  الحجيرات وغالبا ما تتمايز غدد رحيقية قرصية الشكل الثمار علبية أو 

                                                                         Linaceae الفصيلة الكتانية -1
  G 5+5A 5Co 5Ca(5)  ومعادلتها الزهرية:



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

صادية حيث له أهمية اقت L.usitatissimumوخاصة الكتان المتعدد االستعمال  Linusالكتان  ا:أهم أجناسه
 كبيرة حيث يزرع من أجل أليافه وبذوره الزيتية

 

 Geraniaceae الفصيلة الغرنوقية -2

 أهم األجناس:  

 P.zonale ونوع الخبيزة المزهرة Pelargoniumالخبيزة  -0

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 G.sylvaticumونوع الغرنوقي الحراجي  Geraniumجنس الغرنوقي  -2

                   

 Araliales:   رتبة اآلراليات -رابعاا 

غدد رحيقية  المبيض سفلي وتتمايز فيها تتصف أزهار هذه الرتبة باختزال الكأس واألسدية واألزهار شعاعية،
                                         أهم فصائلها: .قرصية الشكل

 Araliaceae الفصيلة اآلرالية-1

 Hedera helixاللبالب نبات  -0



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 22الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 (Apiaceae)أو الكرفسية  Umbelliferaeالفصيلة الخيمية  -2

 تتميز نباتات هذه الفصيلة ببعض الصفات العامة:                                                  

  .بسيطة ت خيمات مركبة ونادراً الساق مجوفة السالميات واألوراق مفصصة والنورا -0

 .للزهرة متشابهة في معظم األنواع تكون البنية العامة -2

 .الثمرة جافة ،بذرية، مجنحة أو جوزية -3

                                   G5A5Co0)-(5Ca (2)                               هي:  والمعادلة الزهرية  

                                                                    أهم األجناس واألنواع هي:

 A. graveolensنوع   Apiumجنس الكرفس  -0

  



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 23الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 D.sativaوالجزر الزراعي  D.carotaلبري ونوع الجزر ا Daucusجنس الجزر  -2

 

     

 

 

 

 

             

 P. crispumنوع   Petroselinumجنس البقدونس  -3

 

       



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 24الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 C.sativum  المزروعةنوع الكزبرة  Coriendrumجنس الكزبرة   -4

  

 P.anisumونوع اليانسون الشائع    Pimpinellaجنس األنيسون )اليانسون(  - 5

 F.vulgare  والنوع   Foeniculum  جنس الشمرة -6



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 25الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

    

 وهو نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية مميزة  C.carviونوع  Carumجنس الكراويا  -5

  

 Cuminum cyminumالكمون  -6

 

 

 

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 26الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 وهو نبات عشبي يستفاد منه في مجال األدوية Ammi visnagaنبات الخلة  -7

 

 

 

 

 

 Rhamnales:  ياترتبة النبق -خامساا  

 .تضم عدد من الفصائل وتعتبر نباتات متخشبة شجرية أو جنبة أو عرائشية -0

حيث تكون أسدية الدوارة الخارجية فهو مقلوب السدوية المضاعفة، الصفات الهامة لهذه الرتبة بنية المذكر  -2
  .تقابل البتالت ال السبالت

 أهم الفصائل التابعة لها: .األوراق متعاقبة أو دوارية مزودة بأذينات -3

 Rhamnaceaeالفصيلة النبقية  -1

  R.palastinaالنبق الفلسطيني أو السويد نوع  Rhamnusجنس النبق 

  

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 27الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 Vitaceaeالفصيلة الكرمية  -2

 Vitis viniferaوأهم أنواعها الكرمة الخمرية 

  
 :Myrtalesرتبة اآلسيات -سادساا 

 تضم هذه الرتبة ثالثة فصائل:

 Eleagnaceae      الفصيلة الزيزفونية  -0

 Punicacea          الفصيلة الُرمانية -2

           Myrtaceaeسية آلالفصيلة ا -3

 ندرس مثال عليها الفصيلة اآلسية.

 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 28الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 :Myrtaceaeالفصيلة اآلسية 

 معظم هذه األنواع نباتات شجرية وجنبات عطرية دائمة الخضرة. -0

 تشمل في جيوبها وأوراقها وأزهارها وثمارها على جيوب مفرزة انحاللية المنشأ. -2

 ير ثابت يختلف حسب النبات، األسدية عديدة جدًا بسبب تفرعها.األوراق جلدية تامة، عدد القطع تغ -3

       4Ca)-(G ∞A 5-4Co 5)2-7(                    الصيغة العامة ألزهارها:

 من أهم أجناسها وأنواعها:

 : ويضم عدة أنواع ويطلق عليها خطًأ الكينا في سورية، وأهمEucalyptusجنس الكاليتوس أو االوكاليبتوس  -0
 E.rostatusأنواعها 



 التصنيف النباتي      الثامنة الجلسة

 29الصفحة  د. ليلى الضحاك –ي غضنفر د. مرع  –عملي  -

 

 M.communis: أهم أنواعه في سورية اآلس الشائع Myrtusجنس اآلس أو نبات األموات  -2 

 

 حب اآلس )الحمبالس(  

 

 

 

 الوظيفة:

 (، وماهو الفرق بين الرايزوبيوم واآلزوباكتر؟Rhizobiumماهي بكتريا الرايزوبيوم ) -0

 لجلسة كتابيًا مع تمثيلها بمخطط زهري؟تفسير كل معادلة زهرية وردت في ا -2

 رسم كل رسم تخطيطي لكل نبات ورد في الجلسة؟ -3

 جمع العينات النباتية لكل نبات ورد في الجلسة وموجود حاليًا وتسلميها وفق المجموعات الخماسية؟ -4

 انتهت الجلسة{}


