
 

 

 

 

 

                            

 كثرة عدد االسدية وتبقى مع الثمرة. -1

 المبيض منخفض عديد الكرابل والمشيمات مركزية وجدارية. -2

 كأس مستديم. -3

 مثال :

 Punica granatumرمان 

 : Myrtaceae (Myrtle family)العائلة اآلسية  -51

 شجيرات او اشجار ذات رائحة عطرية. طبيعة النبات :

 متقابلة أو متبادلة، ملساء الحافة، منقطة بغدد زيتية، عديمة االذينات. األوراق :

) غيةةر بةةارزة او مةدومةةة فةةك جةةن( الكةةاف ر  ،  5 – 4تامةةة، شةةةاعية التنةةاور، االوراس الكاسةةية  االزهااار :

يشبه القبةةة يسةق   operculumطليقة ) ملتحمة فك جن( الكاف ر على شكل غطاء  5 – 4االوراس الت يجية 

 عند تفتح البرعم  .

االسةةدية كثيةةرة ) اةةادرا ة (ليلةةة  ، المتةة م غالبةةا ة مراةةة الحركةةة الةةى جميةةع االتجا ةةات، تتفةةتح ط ليةةا ة  

كرابةل،  5 – 2ا ة من القمة، المد(ة واحدة، المبيض عادة مةنخفض، احيااةا ة ا ةن مةنخفض يتكة ن مةن وأحياا

غرفة واحدة فيها عدة مشايم جدارية (د تمتد الى الداخل لتلتحم عند المركز مك اة غرفا ة بةدد الكرابل ومشيمة 

 مح رية. (لم واحد وميسم واحد.

بةةض االجنةاس اافراديةة، بينمةا  ةك فةك الي كةالبت س تشةبه الم ليةة عةادة محةدودة او عنق ديةة وفةك  النورة :

 ولكنها فك الحقيقة محدودة وفك ) فرشة البطل   سنبلية.

 لبية او علبة تنفتح مسكنيا، اادرا ص ل زية أو بند(ية. الثمرة :



 

 

اةة ت تكةةاد تكةة ن مح ةة رة االاتشةةار فةةك المنةةاط  المداريةةة مةةن  3000جنسةةا ة و  80تضةةم الةائلةةة  

  ا ت وم طنه االصةلك اسةتراليا كةان (ةد أدخةل  600استراليا وامريكا، ومن اجناسها الشهيرة الي كالبت س ) 

ا عةا ة  16الةةراس  القطر واجحت زراعته فيه. له اشجار تناف( أط ل اشجار الةةالم فةك االرتفةات. يةزرت فةك

 تة د لخمسة اجناس.

 Psidiumلها (يمة ا(ت ادية فك ااحاء الةالم، فثمار بةض اا اعها تؤكل مثل الج افة )  األهمية االقتصادية :

 Pimenta  وتفاح ال رد وغير ما. بةةض ممار ةا يضةال للطةةاك لنكهتةه الخاصةة مثةل الثمةار اللبيةة للنة ت 

dioica لت ابةل   المةروفة بأسم ) كل اallspice  . و ة  بهةار يجمةع طةةم القرافةل والدارسةين وجة ز الطية

   احد الت ابل المرغ بة ويستخرج من براعمه الجافة زيت القرافل. و نةام ااة ات  .Eugenia spوالقرافل 

 كثيرة تزرت لزي تها الطيارة او للزينة. 

 الصفات المميزة :

 اوراس منقطة بغدد فيها زي ت طيارة. -1

 اسدية كثيرة. -2

 مبيض منخفض او ا ن منخفض. -3

 مشايم جدارية ممتدة للداخل ) تمشيم مركزي  . -4

 االمثلة :

 .Eucalyptus sppي كالبت س ) كاف ر ، (لم ط ز   

  .Callistemon sppفرشة الزجاجة ) فرشة البطل   

 Myrtus communisآس ) ياس   

 Eugenia caryophllata(رافل 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Umbelliferae (Carrot family)العائلة المظلية 

 

تةرل  ذه الةائلة، استنادا ة الى ( اعد التسمية الدولية، باسم آخر مشت  مةن أحةد اجناسةها و ة  جةن(  

 Apiaceae (celeryالذي يمثلها، وعليه سميت أيضا ة  typeالذي اختير ليك ن ) التاي     Apiumالكرف( 

family) . عائلة الكرف(   اضافة الى اسمها الساب ( 

اعشةةاذ ذات اكهةةة خاصةةة الحت ائهةةا علةةى زيةة ت طيةةارة. ح ليةةة او منائيةةة الحةة ل، اةةادرا ة  طبيعااة النبااات :

 شجيرية. الساس غض مج ل السالميات الاكماش خاليا منطقة الل .

متبادلة او (اعديةة، مركبةة ريشةية او كفيةة، احيااةا ة بسةيطة، لل ر(ةة غمةد عنةد القاعةدة يغلةن السةاس  االوراق :

 ح ل الةقدة و ك عديمة االذينات.

سةةبالت ملت ةةقة بةةالمبيض تتميةةز منهةةا  5صةةغيرة، منائيةةة الجةةن(، شةةةاعية التنةةاور، الكةةاس مةةن  االزهااار :

بتالت بيضاء او صفراء اللة ن، طليقةة، عةادة منحيةة احة   5الف  ص فق  و(د تختزل الى اسنان. الت يج من 

متبادلة الم (ع مع اوراس الت يج. مد(ة واحدة من كربلتين ملتحمتةين و(لمةين منتفختةين عنةد  5الداخل. االسدية 

. المبةيض مةنخفض وبغةرفتين، المشةيمة stylopodiumالقاعدة على شةكل (ةرص يةةرل بةم ) من ةة القلةم   

 فك كل غرفة.مركزية، ب يض واحد 

والقنابةات افضةية او  involucreم لية مركبةة او بسةيطة، تحتضةن عةادة ب ةرل (نةابك ) القالفةة    النورة :

 دائمة مع الثمرة.



 

 

متالصةةقتين تنف ةةالن بةةةد النضةة ج وتبقيةةان  mericarpsمنشةةقة تحتةة ي علةةى ممةةرتين صةةغيرتين  الثماارة :

. لكل مميرة خمسةة اضةالت وةا رة وغرفةة واحةدة carpophoreمةلقتين بخي  رفيع يةرل بالحامل الكربلك 

 فيها بذرة واحدة.

 9ا عةا ة بريةا ة وتةزرت  130اة ت. لهةا فةك الةةراس  3000جةن( وحة الك  200تشتمل الةائلةة علةى  

 اا ات.

وللت ابةل مثةل الكمة ن والكزبةرة  م در لةدد من الم اد الغذائية مثل الجزر والمةدا س األهمية االقتصادية :

فضال ة عن اباتات زينة. تحت ي بةض اا اعها على (ل يةات ومة اد راتنجيةة بكميةات مميتةة اذا مةا اكلةت منهةا 

 الجذور او الثمار. والبةض االخر له ف ائد طبية مثل الينيس ن.

 الصفات المميزة :

 رائحة عطرية خاصة. -1

 ا رة م لية. -2

 جزاء.ز رة خماسية اال -3

 مبيض منخفض، كربلتين وغرفتين. -4

 الثمرة منشقة. -5

 عن  ال ر(ة غمدي. -6

 االمثلة :

 Daucus carotaجزر 

 Apium graveolensكرف( 

 Petroselinum hortenseمةدا س 

 Pimpinella anisumينيس ن 

 Foeniculum vulgareشبنت 



 

 

  Anethum graveolensحبة حل ة 

 Coriandrum sativumكزبرة 

 Cuminum cyminumكم ن 

 

 



 

 

 



 

 

 


