
 التصنيف النباتي      العاشرة الجلسة

 1الصفحة  الضحاكد. ليلى  –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 مجموعة مركزيات البذور وحيدة الغمد

Centrospermae Monochlamydeae         

على  تقفهذه الفصائل مع بعضها وراثيًا و  ترتبط ،المركزيتضم مجموعة من الفصائل المتميزة بتمشيمها  
نها أحيانًا في أراضي مالحة أو أبعضها مع الحياة في شروط جافة و  يتكيف ،درجات مختلفة من سلم التطور

ي رتبة تجمع الفصائل أحيانًا ف تنتشر في الغابات المدارية أو في المناطق الجبلية من نصف الكرة الشمالي.
 . خاصة تدعى مركزيات البذور

 –ى أكثر تطورًا رتب أخر و  عديمات البتالت )وحيدة الغمد( –رتب أكثر بدائية وسوف نالحظ في هذه المجموعة 
 .منفصالت البتالت

قد يتألف الكم بسيط و  ،لتشكيل نورات رؤيسية بصورة عامة عديمة البتالت –ار في مركزيات البذور تجتمع األزه
هذه  هذا ما يشير إلى تكيفشبيهتين بالكأس و  تويج )بلون أخضر(حلقتين غير متمايزتين إلى كأس و  من

 .النباتات مع التأبير الريحي

 تتضمن ثالث رتب:

 تينياالسم العلمي الال االسم العربي م

 Urticales رتبة القراصيات 1

 Chenopodiales رتبة الوزيات )السرمقيات( 2

 Polygonales رتبة العقديات )البطباطيات( 3

 Urticales  رتبة القراصيات -أولا 

نس وحيدة المسكن ريحية التأبير الج )وحيدة( ، أزهارها صغيرة الحجم منفصلةرتبة على عدة فصائلتشتمل هذه ال
 تضم الفصائل التالية: .رات سيمية، البذور سويدائيةوالنو 
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 2الصفحة  الضحاكد. ليلى  –د. مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 :  Moraceaeالفصيلة التوتية   -1

 .(وراقعية لبنية )في القشرة الثانوية واألتشتمل أنواع عديدة من الفصيلة على أو 

  0G2+2A 2+2P               الصيغة العامة للزهرة الذكرية:        

  G0 A 2+2P(2) :                     األنثويةغة العامة للزهرة الصي

 :األنواعو من أهم األجناس و 

 :أهم األنواع :(Ficusجنس التين ) -1

 .يعد مصدر لمادة الكاوتشوك F.elastica:التين المطاطي  -أ

  

 

 .التين الشائع هويزرع من أجل ثماره و  F.carica:التين الكاري  -ب
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 : (Morusجنس التوت ) -2

 الحصول على الحرير الطبيعي.م أنواعه في تربية دودة الحرير و من أه (M.albaالتوت األبيض ) -أ

 

 

 .( المعروف بالتوت الشاميM.nigraالتوت األسود ) -ب
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 ( يزرع من أجل ثماره.M.rubusالتوت األحمر ) -ت

 :  Urticaceaeالفصيلة القراصية   -2

   0G2+2A2+2 Pالصيغة العامة للزهرة الذكرية:                       

   G 0A 2+2P(2) :                     األنثويةالصيغة العامة للزهرة 

ومن  ،هذه الفصيلة عديمة اللبن النباتينباتات ور سويدائية أو ال سويدائية و لبذاالبويضة وحيدة والثمرة جوزية و 
 :أهم األجناس واألنواع

لحصول و تزرع لأيستخدم بعضها في التغذية كالخضار و  طبية: معظمها نباتات (Urticaجنس القراص ) -
  على أليافها أهم األنواع:

  U.dioicaالقراص ثنائي المسكن  

  
 :  Cannabinaceaeالقنبية  الفصيلة  -3

 اقية من الزهرةالثمرة جوزية مغطاة بالحراشف البزهار منفصلة الجنس، و النباتي واأل نباتات عشبية عديمة اللبن
 :من أهم األجناس واألنواع
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 :(: أهم األنواعCannabisجنس القنب ) -1

وزيت فية يزرع من أجل أليافه أوراقه مفصصة ك: نبات حولي ثنائي المسكن C.sativaالقنب المزروع    -أ
 .الحشيش(على مواد مخدرة )مادة  بذوره يمكن الحصول من أوراقه أحياناً 

  

 

 Humulus lupulusحشيشة الدينار   -ب
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  Polygonales: (البطباطيات) العقدياترتبة  -ثانياا 

 Fagopyrumنطة السوداء السهمية نباتاتها: الحوأهم  Polygonaceaeفصائلها الفصيلة البطباطية أهم 
sagittatum  نبات ثنائي الفلقة رغم تسميته بالحنطة ألنه يصنع منه خبز لألشخاص الذين يعانون من حساسية

 الغلوتين.

    G8 A 5P(3):                        تها الزهريةمعادل

  
  Chenopodiales: رتبة الوزيات )السرمقيات( -ثالثاا 

 الكم بسيط واألزهار صغيرة الحجم وأهم فصائلها:

 :  Chenopodiaceaeالفصيلة الوزية )السرمقية(   -1

   G(5)A(5) P 2)– (5 الصيغة العامة للزهرة :                 

 :األنواعو أهم األجناس ومن  الثمرة وحيدة البذرة جوزية أو بذرية

كر سيزرع من أجل صناعة ال  :B.vulgaris: الشمندر العادي (: أهم األنواعBetaجنس الشمندر ) -1
 .كنبات خضارو 
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 (C.albumالسرمق األبيض ) أنواعه: عرف محليًا بالسرمق أهم(: يChenopodiumجنس الوزي ) -2
 يستخرج منه زيت الكوبنوديوم لطرد الديدان.

  
  S.sativaأهم  أنواعه  (Spinaciaجنس السبانخ ) -3
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 البتالت مفترقهمجموعة مركزيات البذور      

Centrospermae Choripetalae                        
  هي:تضم هذه المجموعة رتبة وحيدة هامة         

 Caryophyllales:  رتبة القرنفليات
 .قد تأخذ بنية لحمية غضة عبة، و الشالنورة سيمية ثنائية األزهار ضخمة الكم مضاعف و 

 : Caryophyllaceaeالفصيلة القرنفلية       
جنس( الفوارع منحنية ومنتفخة في العقد واألوراق متقابلة والزهرة ضخمة  02نوع ) 2122تضم نحو 

 .خماسية القطع وذات تناظر شعاعي والكم مضاعف
 :أهم األجناس

ار ( عشب ضار واسع االنتشS.mediaاألنواع ) نوع أهم 122: يضم  Stellariaجنس الكوكبي  -1
 .في سوريا
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 :: يزرع كنباتات زينة من أهمها Dianthusجنس القرنفل -2

 .D.chinensisالقرنفل الصيني                            D.caryophyllusالقرنفل القرنفلي   

 

ويسمى  S.officinalisيشتمل على نوع هو الصابونية المخزنية و :  Saponariaجنس الصابونية  
ل جذموره على غليكوزيد الصابونين الذي يستخدم في صناعة الحالوة يشتمعرق الحالوة )العصلج( 

 الطحينية.
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 جموعة جداريات البذور مفترقة البتالتم
Teichiospermatophyta Choripetalae 

 Theales  رتبة الشائيات -أولا 
البويضات  ،، المبيض علوي المدقة ثنائية الكرابل أو عديدتهاتضم أشجار وجنبات وعرائش متخشبة

مايز غنية ذات سويداء ضعيفة أو شديدة الت حرة( البذورعديدة في كل حجيرة )أوفي كل كربلة 
 .بالمواد البروتينية واللبيدية

 : Theaceaeالفصيلة الشائية  -1
في نسجها المتوسطة جنبات دائمة الخضرة غالبًا األوراق جلدية متعاقبة النظم تتمايز وهي أشجار و 
الفصيلة البنية العامة للمذكر تشبه مثيلتها غير محددة البنية )صفة بدائية( و األزهار ، خاليا دعامية

 .نادرًا عنبيةالخبازية والثمرة علبية أو جوزية و 
 من أهم األجناس أو األنواع:

أهم األنواع شجيرة دائمة الخضرة ينتمي له جميع أنواع الشاي المزروعة، : Theaجنس الشاي  -1
 .T.sinensisلصيني انتشارًا الشاي ا

  G∞A 7-5Co 7-5Ca(3)                الصيغة العامة للزهرة:



 التصنيف النباتي      العاشرة الجلسة
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أهم أنواعه طرية و قد تكون أحيانًا ع: تمتاز األزهار بضخامتها و Camelliaجنس الكاميليا  -2

 (.C.japonicaالكاميليا اليابانية )

 
  Rhoedales )الخشخاشيات(رتبة الروديات  -ثانياا         

 Resedaceaeوالرزدية  Capparidaceaeوالقبارية  Fumariaceaeالفصيلة الدخانية   تضم
من صفات التشابه و  Papaveraceaeوالخشخاشية  Brassicaceaeالملفوفية   متقاربتين:فصيلتين و 

 بينهما:
  .نباتات عشبية أوراقها متعاقبة النظم -1
 البتالت.عية الشكل مضاعفة الكم منفصلة األزهار ثنائية الجنس شعا -2
 والمشيمة جدارية.المدقة ملتحمة الكرابل جانبيًا متجاورة الثمر المبيض علوي  -3
 للمدقة.يشير شكل الميسم إلى عدد الكرابل الملتحمة المؤلفة  -4
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 : Cruciferaeأو الصليبيبة  Brassicaceae  لفصيلة الملفوفية ا -1
          اشتمالها على غليكوزيدات غزيرة تتميز هذه النباتات ب     

 المعادلة الزهرية:، و طي عند تفككها زيت الخردل السامتع
(2)G2+4A 4Co2+2Ca  

 
 األجناس:أهم 

 : أهم أنواعه: Brassicaجنس الملفوف  -1
( أو الملفوف B.oleraceaالملفوف األبيض أو األحمر ) -أ

)تحت أنواع( شتمل على عدة نويعات يبالمعنى الشائع و 
 أهمها 

  B.o. botrytisالقرنبيط                             B.o.capitataالملفوف الرؤيسي الحقيقي 

 
 B.o.gongyloides الكرنب 
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 Brassica rapaاللفت  –ب 
 
 
 
 
 
 

  Brassica albaالخردل األبيض  -د                     Brassica nigraالخردل األسود  –ج     

 
 : Papaveraceaeالفصيلة الخشخاشية : -2
يشتمل على و  (أحمر أو أصفر أو أبيض اللون)اللبن النباتي تاز هذه الفصيلة بوجود الخاليا واألوعية اللبنية، و تم

 غيرها .البابافيرين  و –الكودئين  -بيرينالبير  –ين البروتتوكس  -: المورفينالقلويدات وبخاصة المخدرةسلسلة من 
  G∞A 2+2Co2 Ca)∞(الصيغة الزهرية ألزهارها :                و 
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 (   (Papaverجنس الخشخاش  أهم األجناس:
  
 
 
 

                               P.rhoeas المنثورالخشخاش 
 
 
 

 
 P.somniferum الخشخاش المنوم
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 مجموعة جداريات البذور مدغمة البتالت

Teichiospermatophyta Sympetalae 
 :وأهم رتبها الشائيات،ترتبط هذه المجموعة مع سابقتها من خالل رتبة 

  Cucurbitaceae رتبة القرعيات -أولا 
الضخمة األزهار عادة أشجار صغيرة منتصبة السوق غالبًا ما تكون أعشاب متسلقة بفضل محاليقها 

 .بذور ضئيلة السويداء أو عديمتهاالجنس شعاعية الشكل المبيض سفلي ال)وحيدة( منفصلة 
 : Cucurbitaceaeالفصيلة القرعية  -1   

سطحها الخارجي أوبار      يغطي لقة أو مستلقية على سطح التربة و معظم األنواع حولية سوقها طويلة متس
 :زهار عند جنس الخيارة العامة لألالصيغ، قاسية

  G(2+2)+1A(5)Co(5) Ca 0                             :الذكريةاألزهار     
  G0 A(5)Co(5) Ca (3)                                :األزهار المؤنثة    
 .يداء ذات فلقتين لحميتين عريضتينية البذور عديدة جدًا عديمة السو تسمى عادة يقطينالثمرة عنبية و   

 األجناس:أهم     
 (C. sativus: أهم أنواعه الخيار المزروع ) Cucumisجنس الخيار  -1
 M. sativa: من أهمها الشمام المزروع  Meloجنس الشمام  -2
 C.vulgarisأهم أنواعه البطيخ األحمر   Citrullusجنس البطيخ  -3
 من أهم األنواع العلفية و الغذائية :  Cucurbitaلقرع جنس ا -4

                         C.maximaالقرع الكبير )الجلنط(  -أ
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 C.pepoالكوسا  -ب
 C.colocynthisالحنظل  – ج

  
 Asteralesرتبة النجميات  -ثانياا   
  فصائلها:أهم   
 :Compositaeأو المركبة  Asteraceaeالفصيلة النجمية  -1 

، أهم ميزاتها مع الرتبة هي الفصيلة الوحيدة التي تنتمي إلى رتبة النجميات لذلك جميع صفاتها تتفق تماماً 
باإلضافة لتشكل قنوات مفرزة راتنجية انفصالية  (يز جيوب مفرزة لبنية )في الجذر والساق واألوراقتما

 .الفصيلة بادخارها لسكر األنولين تتصف نباتات هذه
 قمعية. -زائفةلسينية  –لسينية  –أنبوبية  :نماذج من األزهار 4دًا لبنية وشكل التويج، يمكن تمييز استنا
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 :إلى تحت فصيلتين لسهولة دراستها تقسم هذه الفصيلة الواسعة

، األزهار : األزهار عامة أنبوبية الشكل وقد تكون أحياناً  Tubifloraeتحت فصيلة أنبوبية الزهر -أ
 Silybum)الخرفيش( المريمي لسينية زائفة أو قمعية الشكل مثل السلبين القرصية،ية من النورة المحيط

marianum 
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زهر الشمس ( و H. annuus: أهم أنواعه زهر الشمس الحولي ) Helianthusجنس زهر الشمس  -1

 من األنولين . % 11( تشمل درناته على أكثر من H. tuberosusالدرني )القلقاس( )
 D. variabilisمن أهمها األضاليا المتغيرة  :Dahliaضاليا جنس األ -2



 التصنيف النباتي      العاشرة الجلسة

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

 

  
   Matricariaجنس البابونج  -3

 

 
   Carthame tinctoriusت العصفر  نبا -4
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 Cynara scolymus ياألرضي شوك -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calendula officinalisاألقحوان   -6 
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 Centaurea calcitrapaالدردار  - 7 

  
  Achillea santolina )العبيتران( القيصوم المقدس -0

  
أزهارها ثنائية الجنس ازدواجية الشكل لسينية نباتات لبنية : Ligulifloraeلة لسينية الزهر تحت فصي –ب 

 أجناسها:أهم  التويج.
 Lactuca sativa عالمزرو  الخس -1
 Lactuca  virosaأو الخس البري  
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 Cichorium inthybusالهندباء البرية  -2
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