
 

 

 Violaceae (violet family)العائلة البنفسجية 

 أعشاب حولية أو معمرة أو شجيرات. ونادرا ً متسلقات. طبيعة النبات :

 عادة متبادلة أو قاعدية. بسيطة لها أذينات واضحة. األوراق :

سبالت دائمية طليقة عادة،  5ثنائية الجنس، جانبية التناظر أو شعاعيته، سفلية أو محيطية قليال ً. لها  األزهار :

بنتالت متراببنة، اامامينة منهنا لهنا مهمناز و ن   5تخرج منها زوائد أسفل نقطة اتصالها بالتخت. التويج من  

، perigynousأو علن  ارتفناق قلينل مالصقة للمدقنة تنشنم من  تحنت المبني   5اببر م  االخريات. ااسدية 

 الخويطات قصيرة جدا ً وغالبا ً احد فص  المتك مهماز.

المدقة م  ثالث برابل ملتحمة، المبني  مرتفنو وحيند الةرفنة، ثنالث مشنايي جدارينة تحمنل عنددا ً ببينرا ً من  

 البويضات. القلي واحد والمياسي مختلفة ااشكال.

 محدودة. انفرادية أو عنقودية أو النورة :

 علية تفتحها مسكن  أو قد تكون لبية. الثمرة :

أننواق برينة  5نوعناً  منتشنرة فن  بنل القنارات، لهنا فن  العنرا   850جنسناً  و  16تضي  نه  العائلنة  

 تنتم  لجنس واحد، ويزرق نوعان.

الةننر ، نوعننا ً لجنننس البنفسننج وحنند  تننزرق لهننها  120اا ميننة االقتصننادية ا نباتننات زينننة و نننا  نحننو 

 ويستخلص زيت البنفسج م  احد أصناف  ها الجنس ليستعمل ف  صناعة العطور.

 الصفات المميزة :

 أز ار خماسية ااجزاء، جانبية التناظر. -1

 ااسدية ملتحمة قاعديا ً وتالصق المدقة. -2

 ااورا  قاعدية عادة. -3

 وجود مهماز ف  ااسدية والتويج. -4

 مشايي جدارية.3غرفة واحدة، المدقة بثالث برابل،  -5

 اامثلة ا



 

 

 Viola odorataبنفسج ) بنفشة ( 

 V. Tricolorورد الصورة ) ز رة الثالوث ( 

 : Cactaceae (Cactus family)العائلة الصبيرية ) الشوكية ( 

عشبية، عصارية لحمية او    نباتات خشبية. السيقان بسيطة ف  الةالب تتضخي وتمخه شكال ً  طبيعة النبات :

اسطوانياً  بعضها يتفرق بالشجرة والبع  اآلخنر مفلطنأ أو بنروت، تحتنوت انسنجتها علن  عصنير منائ  أو 

 حليب .

( فن  اثنني  من  اجننا  اسطوانية أو حرشفية أو معدومة، ولكنها متبادلنة بسنيطة مسنطحة ) لحمينة  األوراق :

 .areoleالعائلة، ترافقها عادة حزمة م  االشوا  تشو م  قاعدة منتفخة تعرف بالوسادة         ) أريول ( 

ثنائية الجنس واحاديته ف  بع  االنواق، شعاعية التناظر تبدو احيانا ً جانبيتنه بسنبب التنواء انبنوب  األزهار :

زاء. يصنعب التميينز بني  السنبالت والبنتالت واالخينرة بثينرة العندد ) الةالف الز رت. محيطية أو سفلية االج

(. االسدية بثيرة مرتبة حلزونياً  أو عل  شكل مجموعنات تخنرج من  السنطأ النداخل  للكنم   10 – 8نادراً  

، تنفتأ المتو  طولياً . المدقة واحدة والمبي  منخف  ) احياناً  مةرو  فن  السنا  hypanthiumالز رت 

بثيننرة، والمشننايي جداريننة، البويضننات بثيننرة، القلنني واحنند ينتهنن  بعنندد منن   – 3ادت الةننرف،  والكرابننل (. احنن

 المياسي يساوت عدد الكرابل.

 عادة مفردة واحيانا ً تظهر مجتمعة. النورة :

عديمنة لبية ملساء أو مةطاة باشوا  أو ا داب وقد تكون جافة متفتحة او غير متفتحة والبنهور غالبنا ً  الثمرة :

 السويداء تبدو احيانا ً لزجة.

الصبيريات متوطنة فن  الوالينات المتحندة االمريكينة ومربنز انتشنار ا يقنو فن  المنناطق القاحلنة من   

المكسيك ويمتد العديد م  انواعها نحو الجنوب حت  شيل  واالرجنتي . وتشنتهر والينة اريزوننا بننوق عمنال  

و و اببر النباتات العصارية ف  امريكا وقد يصنل ارتفاعنه  saguaroم  الصبيريات يعرف بالـ ) ساوارو ( 

قدماً  او ابثر، ويرسل ال  الجوانب افرعنا ً تشنبه االذرق مرفوعنة الن  اعلن  يصنل عندد ا فن  النبتنة  50ال  

سننة والز ار نا البني  الجميلنة رائحنة تشنبه رائحنة الرقن   200ذراعاً . بعضها يعمنر الن   50الواحدة ال  

نوق منتشرة ف  امريكا وفن  منناطق اخنرح محندودة فن  1800جنساً  و  120ضج. تضي  ه  العائلة نحو النا

 انواق. 8أجنا  مزروعة ممثلة بـ  6العالي، يوجد منها ف  العرا  



 

 

يننزرق الكثيننر منن  انواعهننا الغننرا  الزيننة امننا فنن  العننزاء أو داخننل بيننوت زجاجيننة )  األهميةة اقتصصةةا ية :

نوق منها مدرج ف  القوائي التجارية (. تؤبنل ثمنار التني  الشنوب  المملوفنة فن  اسنوا   1200 نالك ابثر م  

المكسيك ولقدرة النبات عل  خزن الماء وبطنه ف  النمو ساعد ذلك عل  حمله الثمار سنويا ً بة  النظنر عن  

كر ) مربن  ( او الجفاف الهت يتعر  له، وفضالً  ع  أبنل الثمنار طرينة فنان بعضنها يحفنح فن  محلنول السن

عل   يئة عصير مكثين،، وقند يخمنر العصنير للحصنول علن  مشنروب بحنول ، ويعمنل الهننود الحمنر زبندة 

 خاصة م  بهرور  الت  تشكل ف  الوقت نفسه غهاًء لبع  انواق الطيور.

 الصفات المميزة :

 طبيعتها العصارية اللحمية، واشوابها المحمولة عل  وسائد. -1

 ادية وغالفها غير المتميز ال  بم  وتويج.از ار ا االنفر -2

 وجود االنبوب الز رت. -3

 االسدية عديدة مرتبة حلزونيا ً أو ف  مجموعات. -4

 ثمار ا الشوبية. -5

 اقمثلة :

 Opuntia ficus-indicaتي  شوب  ) صبير ( 

 Mamilaria spماميالريا 

 

 


