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   Systems of classificationانظمة التصنيف 

ي بأختالف
ي هذا  اختلفت أنظمة التصنيف النبات 

 
ي النباتات , والسبب الرئيسي ف

واضعيها من مصنف 

األختالف هو اقتناع المصنف بصفات خاصة لتقويم نظامه دون اخرى . فمنهم من أعتبر الصفات 

ي التصنيف كالمصنف لينيوس 
 
.  Linnaeusالمتعلقة باألعضاء الجنسية هي الصفات األساسية ف

 لنظامه , ومنهم من أخذ 
ً
يحية حيث أتخذها أساسا واستعمل الصفات والخواص المظهرية والتشر

 لنظامه كالمصنف أنكلر 
ً
 أخرى كالعالقات المظهرية  EngIerعمادا

ً
.وقد اتخذ أخرون صفاتا

ات المظهرية  ي حي   أن هناك فريق أخر استعمل كل أشكال الصفات والممب  
 
والتطورية والبيئية ف

يحية , جنسية كانت أو الجنسية باألضا ات الدقيقة والخصائص الكيماوية منها والتشر فة اىل الممب  

والخلوية والبيئية . وقد يكون النوع األخب  من التصانيف والذي يشمل كل ما يمكن جمعه من 

 
ً
 .  Biology of the speciesمعلومات تفيد المصنف عن النوع حياتيا

ً
, هو األشمل واألكبر اقناعا

ي تصنيف النباتات هو 
 
دراسة نباتات كافة األجناس دراسة حياتية مقارنة ان األتجاه الحديث ف

ومتكاملة واعطاء الشواهد الجيولوجية أهميتها , اذ من المؤمل الوصول اىل نظام قد يكون متكامل 

ي . سيعتمد مثل هذا النظام عىل جميع معلومات مئات البحوث الخاصة 
ي تصنيف العالم النبات 

 
ف

 modern numerical methodsق الحسابية الحديثة بهذا الباب من علم النبات واعتماد الطر 

ي هذا المجال . لقد جرت محاولة اصدار اسس مثل هذا النظام والذي دعي بالنظام التطوري 
 
ف

evolutionary system of classification ( من قبل المصنف الروسي تختجانArmen 

Takhtagan, 1969 (   والمصنف االمريكي ستيبب )Stebbins,1974)  ي بحوزة
. ان المعلومات الت 

ي يراجعها 
ي يطلع عليها ويمارس دراستها والمنشورات الت 

 الت 
ً
 ونوعا

ً
المصنف وكمية النباتات عددا

ي نباتات 
 
لهذا الغرض وتقييمه المختلف أشكال الصفات ومختلف أنواع المراتب التصنفية ورأية ف

 نباتات المنقرضة . العالم القديم والعالم الحديث والنباتات األستوائية وال

ي نوع النظام 
 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
ي التطور , جميعها أسباب مهمة وتلعب دورا

 
وسجالت المتحجرات ورايه ف

ابط بي   المجاميع الرئيسية لذلك النظام ومختلف أنواع 
ي الصادر وهيكليه والعالقات والب 

التصنيف 

 العالقات بينها . 

سيطة بتلك البساطة بسبب قلة المعلومات عن لقد وضعت األنظمة التصنيفية القديمة والب     

 النباتات وقلة المجموع منها وندرته وعدم تهيأ الجاهز منها للدراسة أنذاك . 

ي مجال تصنيف النبات : 
 
 اهم العلماء ف

 وهو اول من حاول تقسيم النباتات , فقد قسم  Thephrastus( 370BC-285ثيوفراتس )  -1

ات النباتات اىل  ات وأشجار –أعشاب وتحت شجتر . وبعد ازدياد عدد النباتات  وشجتر

 خالل وبعد األستكشافات الجغرافية للعالم 
ً
المجموعة وتكدس المعلومات عنها وخصوصا

ء من التعقيد .  ي
 وضعت نظم فيها سر



 

 

( Andrea Caesalpino, 1519-1603الطبيب األيطاىلي أندر يوسب   البينو )احثي   ومن الب -2

ي ينج )
 ( Y.Yung,1587واأللمات 

ي جون ري ) -3 ي ذوات  ( الذي كانJohn Ray, 1628-1705واألنكلب  
أول من استعمل لفظ 

  Monocotyledons g Dicotyledonousالفلقة الواحدة وذوات الفلقتي   

بو علم ( . )أLinnaeus, 1707-1778) لم الطبيعي السويدي الشهب  لينيوسالطبيب والعا  -4

ي توفرت بي   يديه النباتات والحيوانات  التصنيف( الذي صنف
وحت  بعض المعادن الت 

ي التزال تستعمل لحد األن , أنذاك ووضع التسمية الثان
ي تقسيم ية الت 

 
لقد اعتمد لينيوس ف

ي الزهرة وأطوال الخويطات وانفصال هذه األسدية أو 
 
النباتات عىل األسدية وعددها ف

ي الزهرة الواحدة وكذلك عىل طبيعة جنس الزهرة والنب
 
اتات ككل وعىل تركيب التحامها ف

 المدقة . 

ي الفرنسي دي كاند ول ) -5
 Augustin Pyrameومن واضعي أنظمة التصنيف هو العالم النبات 

De Candolle, 1778-1841( ي أيشلر
 Wilhelm Eichler, 1839-1887( واأللمات 

August ي هذا
 
( الذي يعتبر نظامه من األنظمة المعتمدة من قبل الكثب  من العاملي   ف

 حقل . ال

يان بنثام )  -6  Joseph Dalton( وهوكر ),George Bentham 1884-1800األنكلب  

Hooker, 1817-1911ة ي حدائق كيو الشهب 
 
ي معتبر .  ( ف

 بلندن ولهما نظام تصنيف 

ي أنكلر )  -7
ي العديد ,Adolph Engler 1930-1844أما األلمات 

 
 ف
ً
ا ( فأن نظامه يستعمل كثب 

 من معاشب العالم لسهولته . 

( وريندل Chales Edwin Bessey, 1845-1915ن واضعي أنظمة التصنيف بسي )وم -8

(A.B. Rendle 1868-1932( وهاجنسون )1971-1884 John Hutchinson, )

ي , 
ي علم التصنيف النبات 

 
 للتطورات الحديثة ف

َ
والروسي المعارص تختجان ألذي اليزال موكبا

ية ح جمة اىل األنكلب  
 ,Flowering plantsول النباتات الزهرية هو ومن مؤلفاته المهمة المب 

orign and dispersal  . 

ي  -9
 ,G. Ledyarsd Stebbinsاألمريكي ستيبب   ) Biosystematistاعتبر المصنف الحيات 

 subclassالنباتات الزهرية كصنف واحد وقسم هذا الصنف اىل صنفي   هما  (  1974

Dicotyledoneae  وsubclass Monocotyledoneae  وقد قسم ذوات الفلقتي   اىل

ى منها 6) ( من هذه 4. وذوات الفلقة الواحدة اىل ) superorder( مراتب تصنيفية كبر

ي المعارص والذي لم يرد 
ى . لقد اعتمد نظام هذا الباحث والمصنف الحيات  المراتب الكبر

ي كتب التصنيف الكالسيكية , اعتمد عىل دراسات مظهرية وبيئية وخ
 
 ذكره ف

ً
لوية طبعا

ي تشكيل نظامه ولقد أعظ ستيبب   مخطط يظهر درجة 
 
ووراثية وتطورية بشكل أساس ف



 

 

بي   رتب النباتات  relative degree of specializationالعالقة النسبية للتخصص 

 order Magnoliales( رتبة تبدأ بالرتبة البدائية58الزهرية . واعتبر ذوات الفلقتي   ذات )

( عائلة . أما ذوات 388. وتظم هذه الرتب ) Asteralesقة أو المتطورة وتنتهي بالرتبة الرقي

 Orchidalesوتنتهي بالرتبة  Alismatales( رتبة تبدأ بالرتبة 19الفلقة الواحدة فتظم )

ي لكل عائلة نباتية زهرية 61وتضم هذه الرتب )
 
( عائلة . لقد اوضح ستيبب   التوزي    ع الجغراف

ي العالم بشكل اجماىلي وعدد 
 
أجناس كل عائلة من هذه العائالت حسب نظامه باألضافة  ف

ي ألنواع كل عائلة كذلك فقد كان عدد أجناس ذوات الفلقتي   كلها هو  اىل العدد التقريتر

( نوع , أما عدد أجناس ذوات الفلقة الواحدة فهو 166545( جنس وعدد األنواع )10520)

عدد أجناس النباتات الزهرية ( نوع وب  هذا يكون 64868( جنس وعدد األنواع )1744)

ي الوقت الحارص  وحسب نظام ستيبب   )
 
( عائلة 349( جنس موزعة عىل )12334للعالم ف

 231413تظم )
ً
 . ( نوع تقريبا

 

 -: تقسم أنظمة التصانيف المختلفة الموضوعة للنباتات عىل ثالث أنواع هي 

وهو نظام  Artificial system of classificationنظام التصنيف األصطناعي  .1

 
ً
ي الغالب عىل صفة ظاهرية واحدة عادة . كتقسيم النباتات استنادا

 
ي يعتمد ف

تصنيف 

 لوحدها  
ً
ات واشجار أو أتخاذ صفة الجنس مثال اىل طبيعتها , اىل أعشاب وشجب 

ة لعزل المجاميع النباتية بغض النظر عن بقية الصفات والعالقات األخرى  كصفة ممب  

 ألنه استند عىل األعضاء الجنسية فقط . يعتبر نظام تصنيف ليني
ً
 أصطناعيا

ً
وس نظاما

 . 

هذا النظام من  Natural system of classificationنظام التصنيف الطبيعي  .2

التصنيف عىل عدة صفات مختلفة ومتشابهة أو أنه يعتمد عىل شكل واحد من أشكال 

ي العالقات بي   النباتات كاألعتماد عىل الصفات المظهرية بمختلف 
 
اشكالها ومواقعها ف

ي أنظمة تصنيف دي كاندول ودي جوسية وبنثام وهوركر . 
 
ي كما ف

 الجسم النبات 

باألضافة اىل  phylogenetic system of classificationنظام التصنيف التطوري  .3

ي 
ي يأخذ بها هذا النظام التصنيف 

ات للنباتات الت  اعتبار مختلف أنواع الصفات والممب  

ستطاع درجة الصلة والقرابة بي   النباتات المدروسة ومدى هذه فهو يوضح قدر الم

الصلة والعالقات واألرتباطات بي   األجداد واألبناء . أي أنه يبي   تاري    خ نشوء النوع 

ي تربط المجاميع النباتية 
باألضافة اىل بقية الصفات والعالقات الحديثة والقديمة الت 

( 1966,1970مثل هذا النظام : ) المختلفة . ومن العلماء الذين حاولوا وضع



 

 

Takhtajan (1959 )Hutcinson Cronquist (1968) Thorne (1968) and 

Stebbins . 

 

 

 

 

 

 

 

  The scientitific Nomenclature and its rulesلتسمية العلمية وقوانينها: ا

ي تهمنا اكبر والمتعلقة    
ي اسماء عديدة علمية وغب  علمية والتسمية الت 

ي التصنيف النبات 
 
ف

ي تحدد االسم الصحيح لمرتبة تصنيفية معروفة او نبات معروف , اذ 
بالتصنيف هي تلك الت 

 يجب اعطاء االسم الصحيح عند تشخيص نبات معي   . 

هي نظام او مجموعة من االسماء خاصة  Scientific nomenclatureالتسمية العلمية      

وهذه التسمية تكون ثنائية للنوع الواحد طبقا لما ابدعه لينيوس  Taxonبمرتبة تصنيفية 

ي الوقت الحارص  ولكافة االحياء . اما االسم العلمي 
 
فهو  Scientifc nameوكقاعدة عامة ف

ي 
 الي مرتبة تصنيفية , ويكون ثنات 

ً
ف به دوليا ي معب 

بالنسبة للنوع  binomial اسم قانوت 

species  ويكتب االسم العلمي بالغة الالتينيةLatin language  فقط يدع االسم االول من

ي للنوع باسم الجنس 
ي فيدع بنعت النوع  Generic nameاالسم الثات 

 Specificاما الثات 

epithet  هناك ما يدع باالسم العام او العامي ,common name حىلي او االسم الم

vernacular or colloquil name  وهذا االسم هو اسم اعتيادي يعظي للنوع او الجنس او

االي مجموعة من النباتات , وقد يكون من كلمة واحدة او اكبر وباي لغة كانت , وقد يطلق 

 يطلق االسم 
ً
 ) نفس االسم عىل نوعي   مختلفي   او جنسي   مختلفي   فمثال

ً
االسم العام احيانا

, واالسم خناك  Ranunculusونباتات من الجنس  Oxalis نباتات من الجنس حميض عىل

وتدعا  Zygophyllum fabagoوالنوع  Euphorbia helioscopiaالدجاج عىل النوع 

 من نوعي    Nitrareaو  Lyciumنباتات الجنسي   
ك اكبر بالرصيم او العوسج , هذا وقد يشب 

 باسم عام او محىلي واح
ي العديد من انواع العائلة النجيلية . ان او جنسي   مختلفي  

 
د كما ف



 

 

االسم المحىلي غب  محدد بقواني   وغالبا ما يستنبط من طبيعة النبات فاالسم لزي    ج مثال 

غالبا بسبب طبيعة وقابلية النباتات العائدة لهذا الجنس  Galiumيطلق عىل انواع جنس 

اطلق نتيجة لشكل  passiflora عىل االلتصاق باالشياء واالجسام . واالسم ورد الساعة

ة  Hypecoumالزهرة الشبيه بالساعة واالسم هشيم  اطلق بسبب الطراوة والليونة الكبب 

ة جدا .  ي نباتات هذا الجنس وهكذا واالمثلة كثب 
 
 الموجودة ف

 اسم الجنس : 

 يكون اسم الجنس مشتق من الحاالت التالية :      

ي مثل  -1
ي مثل  Helianthusام ذو اصل اغريف 

او ان يكون  Campanulaاو اصل التيت 

 اسماء مبتكرا . 

غالبا ما يوضع اسم الجنس معت  معي    nownاما من الناحية اللغوية فهو اسم علم   -2

 اي ذو االوراق الثالثة .  Trifolium  او صفة من صفات النبات كاالسم 

من اسم المشتق  Boissieraيشتق اسم الجنس من اسم احد العلماء كالسم  او   -3

ي الشهب  
 .  Boissierالمصنف النبات 

كما قد يشتق اسم الجنس كذلك من اسم كلمة من اية لغة عالمية فقد يشتق من    -4

ا  Coffeaاصل كلمة كالقهوة  مثال . يكتب الحرف االول من اسم الجنس حرفا كبب 

Capital letter   . ي كافة اسماء االجناس العلمية
 
 كما مر علينا ف

 

 اسم النوع : 

اي   Specific epithetيكون اسم النوع من كلمتي   , االوىل اسم الجنس والثانية نعت النوع 

 من الناحية اللغوية , ويشتق بحاالت منها :  adjectiveكنيته وهو اسم صفة 

 s يدل هذا االسم عىل صفة من صفات النباتات او صفة اي جزء من اجزاء فاالسم   -1

albus   Hyoscyamus ران االبيض مشتق نعت نوعه ي نبات السكاalbus  من لون

 االزهار والكساء الشعري . 

ي وجد فيها الول مرة   -2
ي ينمو فيها او الت 

قد يشتق نعت النوع من اسم المنطقة الت 

 اي من بابل .  Picris babylonicaكاالسم 

من اسم  Pulicaria guestiiع ن اسم مكتشف او جامع النوع كالنو او يشتق م  -3

ي الباحث النبا
 .  Evan Guestت 



 

 

اي من الصحراء  Scrophularia desertiاو يشتق االسم من بيئة النباتات كالنوع  -4

desert  . 

اي  Heliantus annuusالنباتات كالنوع  habitاو يشتق نعت النوع من طبيعة   -5

 .  annualحوىلي 

ي منطقة وجوده كاالسم  -6
 
 من اسم القوم القاطني   ف

ً
 Saluiaوتشتق نعت النوع احيانا

kurdica  اي من اسم الكردkurd ,  واالسمprunus Arabica  من اسم العرب

Arab  اي من اسم الكرد .Kurd  . 

قد يشتق نعت النوع كذلك من اسم اخر لسبب معي   كاتخاذ ذلك النوع صفة من  -7

  polygonum convolvulusصفات نباتات ذلك الجنس المشتق منه االسم كالنوع 

من اسم  Astragalus michaxianusوالنوع   Convolvulusمن اسم الجنس 

 .  Michauxiaالجنس 

افات االوراق مشتق هنا من صفة تجعد ح potamogeton crispumفالنوع  -8

ي البيئة . لن
 باتات هذا النوع المات 

 .   Aqraمشتق من اسم مدينة عقرة  verbascum aqranseوالنوع  -9

ي التذكب     
 
بما ان نعت النوع هو صفة لذا يجب ان تطابق هذه الصفة اسم الجنس ف

, وللمتعادل  rubraوللمؤنث  ruberمثال تكون للمذكر  redوالتأنيث . فصفة احم 

rubrum  وكذلك صفة ابيضwhite  تكون للمذكرalbus   كالنوعHyoscyamus 

albus  وللمؤنثalba   كالنوعQuercus alba ادل وللتعalbum   كالنوع

Chenopodium album   يجب ان يبدا نعت النوع بحرف صغب .small letter 

 مهما كان اصله واشتقاقه

 

ن االسماء العلمية :   ضوابط وقوانير

عىل عكس االسماء المحلية او الشائعة وبساطتها , تضبط االسماء العلمية بقواني   وانظمة    

المية للتسمية العلمية وما يتعلق بها وتدع , هذه دولية , تصدر بعد انعقاد مؤتمرات ع

تصدر عن  nomenclature Botanical of congresses lntrnationalالمؤتمرات : 

ي دولة من دول العالم مقررات 
 
ي تنعقد كل سنة اوكل ستة اشهر عادة ف

هذه المؤتمرات الت 

 nomenclature Botanical ofدولية , للتسمية  ضوابط وقواني   ومالحظات تدع  

codes international  ة ي اد نبر
 
 Edinburghلقد عقدة سبيل المثل مؤتمر من هذا النوع ف



 

 

ي ليني   كراد سنة )1964سنة )
 
اليا سنة )1976( وف ي اسب 

 
( مؤتمر من هذا 1984( . وعقد ف

ي صدرت سابقا عن هذه المؤتمرات ما يىلي : 
 النوع كذلك . من جملة القواني   والمقررات الت 

( او يوضع تحت Italic Iettersيجب كتابة األسم العلمي بالحروف المائلة )األيطالية  .1

أسم الجنس خط وتحت كلمة نعت النوع خط أخر لغرض ابراز هما عن سائر الكلمات 

ها .   واألسماء األخرى وألهمية تميب  

ة بحيث يبدأ بالحرف  .2 يجب أن يوضع مخترص أسم واضع األسم العلمي بعده مباشر

 كذلك مثل الكب
ً
ا  فيكتب كبب 

ً
 واحدا

ً
ب  اذا كان أكبر من حرف واحد واذا كان حرفا

Mazz.-Hand hamrinensis Allium  حيث يكون أسم المبدع هناMazzetti – 

Handel-  وQuercus alba L.  حيث يكون أسم المبتدعL. innaeus  الذي

 L Salvia. وكذلك الحال بالنسبة اىل اسم الجنس لوحده كالجنس oLمخترصه 

بة .   والمراتب التصنيفية األكبر كالعائلة والب 

ي أي علمي واحد فقط مكون من كلمتي   ,  speciesيجب أن يكون لكل نوع  .3
أسم قانوت 

ي األول ويتبعه نعت النوع . 
 
 أسم جنس ف

 واذا تىل  .4
ً
ا  ومن نعت النوع صغب 

ً
ا يجب أن يكون الحرف األول من أسم الجنس كبب 

ة مثل أسم النوع أسماء ل مراتب تصنيفية أخرى ضمن النوع فتبدأ كذلك بحروف صغب 

. Bornm (Bornm. G Freyn )amasiaca  . var Salvia verticllata 

يجب أن يكتب مخترص أسم التصنيفية ضمن مرتبة النوع مثل مرتبة النوي    ع  .5

subspecies  ي تكتب أما بشكل
ب  sspأو  subspالت  ي  varietyومثل مرتبة الرص 

الت 

ة فقط كما مر  varتكتب بالمخترص   بأن المخترصات تكتب كلها بالحروف الصغب 
ً
علما

 أعاله . 

اذا كان أسم المرتبة التصنيفية ضمن مشابه ألسم النوع نفسه , فال يكتب مخترص  .6

 مبتدع أسم هذه المرتبة بعد ها مثل

Cynodon dactylon (L.) Pers. Var . dctylon 

ب وما شابه نماذج خاصة تمثلها وموصوفة  .7 يجب أن يكون لمرتبة الجنس ولنوع والرص 

ي متاحف خاصة 
 
ي المجالت العلمية , وتحفظ هذه النماذج ف

 
 ف
ً
 ومنشورا

ً
 دقيقا

ً
وصفا

ي أي وقت عند الحاجة , وتدع هذه المتاحف الخاصة 
 
يمكن الرجوع اليها ف

 ( . Hebarium)مفرد  Herbariaبالمعاشب 



 

 

 ,  يجب أن .8
ً
يكون للنموذج المحفوظ الذي يمثل مرتبة تصنيفية معينة كالنوع مثال

, معلومات كاملة ونظامية تكتب  Type descriptionباألضافة اىل الوصف األصىلي 

ي بطاقة عنونة 
 
 النموذج , واهم هذه المعلومات هي :  Labelأو تطبع ف

ي الكامل للنموذج أو العينة .  .أ
 األسم العلمي القانوت 

نطقة الجمع وتضم أسم الدولة والمقاطعة والمدينة وجهة الجمع بالضبط أسم م .ب

Locality  . 

 .  Collecter nameاسم جامع العينة  .ت

 .  Date of collectionتاري    خ جمع العينة  .ث

 نوع المجتمع  Habitatبيئة العينة  .ج
ً
بية وأحيانا وتضم البيئة واألرتفاع والب 

community  والسكانpopulation منه العينة .  الذي جمعت 

ات باختصار Habitطبيعة العينة  .ح  أهم الممب  
ً
 مع المالحضات الحلقية األخرى وأحيانا

ي صدرت وتصدر عن المؤتمرات العالمية 
ات من األنظمة والقراني   األخرى الت  وهناك العشر

ي ال مجال لذكرها هنا . 
ات هذه المؤتمرات والت  ي نشر

 
 للتسمية العلمية النباتية مفصلة ف

 

 

 

 

 

 رئيسية المحفوظة او العينات النموذجية : الالعينات 

 Holotypeالعينة الطرازية :  .1

وهي عينة واحدة فقط استعملت وعينت من قبل الواصف ووضعت عىل أساسها التسمية 

nomenclature type  . 

 lsotype -عينة الطراز المماثل :  .2

ي كل األحوال .  وهي عينة واحدة أو أكبر أضافية من الهو لوتايب
 
 لها نفس مواصفاته ف

 Lectotypeعينة الطراز المختارة :  .3



 

 

ي وقت 
 
ي الوصف العلمي للمرتبة الجديدة وذلك ف

 
ي أقتبست ف

وهي عينة تختار من العينات الت 

 نشر األسم العلمي الجديد أما فقدان الهولوتايب أو عدم تحديده من قبل الواصف . 

 Isolectotypeعينة الطراز المماثل المختارة :  .4

 لعينة الطراز المختارة من حيث 
ً
وهي عينة واحدة أو أكبر من عينة تكون مطابقة تماما

 معلومات الجمع كلها . 

 Neotype -عينة الطراز الجديدة :  .5

ي سمي 
ي الوقت الذي تكون فيه العينة الت 

 
وهي عينة جديدة تنتخب لتخدم أعراض التسمية ف

 وكافة العينات المقتبسة األخرى مفقودة .  عليها األسم العلمي أي الهولوتايب

 Paratype -عينة الطراز الموازية :  .6

وهي عينة أو أكبر يشار اليها عند الوصف األصىلي للمرتبة التصنيفية الجديدة وهي غب  

 األيزوتايب والهولوتايب . 

 Syntypeعينة الطراز المتحدة :  .7

ي حالة عدم تحديد عينة وهي أي عينة أو أكبر من عينة مشار اليها من قبل الو 
 
اصف ف

 الهولوتايب من قبل الواصف األصىلي . 

ي هذه األسماء 
ي أو مبتدعي األسماء العلمية للنباتات أو واصف 

لغرض توضيح مخترصات مؤلف 

ح األمثلة التالية :   المكتوبة بطريقة خاصة ومحددة نورد ونشر

Zygophyllum atriplicoides Fisch et May.  – 1 

X  ان النوعZ. atriplicoides  وصف ألول مرة كنوع جديد قبل فيشرFischer  وما ير

Meyer  ي نفس الوقت , واللفظ
 
ي  etسوية وف

 .  andيعت 

Chrysophthulmum montanum (DC.) Boiss.-2 

 Boissier Candolle and  Deيعنيان دي كاندول وبواسية  .Boissو  .DCأن االسمي   

ي أن نعت النوع  بالتعاقب وكتابتهما وراء األسم
تيب الذي هو عليه أعاله يعت  العلمي بالب 

montanum   ي جنس أخر وبعد دراسة ذلك الجنس والجنس
 
كان قد وضعه دي كاندول ف

من قبل بواسيه , وضعه األخب  كنوع للجنس األخب  , كذلك  Chrysopthalmumالحاىلي 

ي النوع 
 
ي الجنس .Lوس )الموصوف من قبل ليني .Ranunculus falcatus Lالحال ف

 
( ف



 

 

Ranunculus  سون لذا  Ceratocephala( كنوع للجنس .pers)personوالذي وضعه بب 

 اصبح األسم العلمي عىل الوجه التاىلي : 

Ceratocphala falcata (L.) Pers. 

Crepis paruiflora Desf. Ex. Pers. 3- 

ي المخترصين 
سون  Desfontainesديسفونتينب   pers و .Desfتعت  عىل التواىلي , وبب 

ي أن ديسفونتينب  وضع األسم  .Desf. Ex. Persوترتيبها بالشكل 
بعد األسم العلمي أعاله يعت 

ي . 
سون بعده بشكل قانوت  ي ووضعه بب 

 بشكل غب  قانوت 

4-Salvia kurdica Boiss. Et Hohen. Ex. Benth.- 

ي أن بواسيه وهو هيناكر 
ي وهنا بالذات قد وضعا األسم بشكل غب  قا Hohenackerويعت 

نوت 

 لهذا النوع . يمكن استبدال 
ً
ي  gب   etلم يوصف هذا النوع من قبلها , فجاء بنثام واصفا

لتعت 

ي : 
 
 نفس المعت  كما ف

5-Salvia staminea Montbr. G Auch. Ex Benth. 

و  Eloy-Aucherهو مخترص اسم  .Auchو de Montbretهو مخترص أسم  .Montbrان 

Benth.  هو مخترص اسمBentham) Radford et al., 1974 . ) 

مما ورد أعاله يظهر ان لالسماء العلمية أنظمة تضبطها وتنظمها عىل خالف األسماء الشائعة 

ات أخرى تتمب   بها األسماء العلمية , ولذلك نورد هذه المقارنة  أو المحلية باألضافة اىل ممب  

 -األسماء العلمية واألسماء الشائعة : 

 

 

 الفرق بي   االسم العلمي والشائع

 

 االسم الشائع االسم العلمي 

 يكتب بأي لغة كانت يكتب باللغة الالتينية .                           

 ليس له ضوابط يضبط بقواعد قواني   دولية

ي  
 
ي هذا الحقل ف

 
معروف من قبل المشغلي   ف

 كل انحاء العالم وعىل اختالف لغاتهم

 ليس كذلك



 

 

جنس يتألف من كلمتي   متتاليي   , أسم 
ط ذلك          ونعت النوعيشب 

 ال

 نوعية النبات .  يحدد بالضبط نوعية النبات
ً
 ال يحدد دائما

                                                

 يستعمل عىل نطاق عالمي وعلمي .        
 يستعمل نطاق محىلي وغب  علمي 

ية    تشمل األسماء العلمية كافة النباتات البر
رعة واألقتصادية , النباتاتو   المسب  

 

رعة واالقتصاديةفتقترص عىل النباتات   المسب  
 والضارة والنافعة فيالغالب

غب  خاضعة للتبديل واأللغاء ان كانت 
 قانونية وصحيحة   واألجيال

 خاضعة للتبدالت 

أو مستوى  غب  معروفة العدد بسبب التداخالت او النوع سعىل مستوع الجنمعروفة العدد ساء 
 النوع والمضاعفات الموجودة فيها

 سهلة الحفظ والتذكر.  قد تكون صعبة الحفظ والتذكر
ي ابتكارها    

 
ي القدم أو تكون وليدة اليوم .  لها تاري    خ حديث ف

 
 قد تكون سحيقة ف

 
تطلق عادة من قبل المختصي   وبطريقة علمية 

 وقانونية     
 تطلق وتسم من قبل أي انسان

 بأن سم العلمي بتاري    خ ابتداعه  قد يلحق األ 
ً
علما

 تاري    خ ابتداع األسم يجب أن يكون معروفا. 
                                      

                                          

 ثل هذا التاري    خليس له م

ال يصحبة أي أسم وقد ال يعرف أصل                              يلحق األسم العلمي بمخترص اسم مبتدعه  
 األسم

 

 

 

 

 

 

  Taxonomic categoriesالمراتب التصنيفية : 

 لتوضيح المراتب التصنيفية نورد المثال التالي : 



 

 

Classification of the bean ,showing the hierarchy of categories ad their names 

 

  

Category         Scientific name of taxonomic     vernacular names  

 Group(Taxa)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angiosperms 
(flowering plants) 
Dicotyledons 
(Dicots) 
Rose superorder 
Legume order 
Legumes (Legume 
family) 
Pea subfamily 
Bean tribe 
Bean subtibe  
Bean 
French or Kidney 
Bean  
Bush Bean  

Angiospermae 
Dicotyledoneae 
Rosidae 
Fabales 
Fabaceae 
(Leguminosae) 
Papilionoideae 
Phaseoleae 
Phaseolinae 
Phaseolus 
Phaseolus uulgaris 
Phaseolus uulgaris 
var. humilis 

 

1 Class 
2 Subclass 
3 Superorder 
4 Order 
5 Family  
6 Subfamily  
7 Tribe 
8 Subtribe 
9 Genus 
10 Species 
11 Variety  



 

 

تصنيفا علميا ويظهر اسماء المراتب التصنيفية  beanبي   الجدول اعاله تصنيف الفاصولياء 

ب  classبتسلسلها العلمي االعتيادي ابتداء من الصنف  ي  varietyوحت  مرتبة الرص 
 
ولذلك ف

ي تنتمي اليها 
الحقل االيش . اما الحقل االوسط فيضم االسماء العلمية للمراتب التصنيفية الت 

ية الشائعة .  الفاصولياء , ويضم الحقل االيمن نفس المراتب ولكن االسماء بالغة االنكلب  

ب الفاصولياء  وع يعود اىل ن phaseolus vulgaris var. humilisيتبي   مما تقدم ان رص 

 Genusوهذا يعود اىل جنس الفاصولياء  Species phaseolus uulgarisالفاصولياء 

phaseolus  الذي تحت القبيلةSubtribe phaseolinae,  ة تعود اىل وهذه المرتبة االخب 

 Sub family papilionideaeوتعود القبيلة اىل العويلة  Trbe phaseoleaeالقبيلة 

وترجع  Fabaceae Family( Leguminosaeئلة البقولية )وتعود هذه العويلة اىل العا

 Superorderوهذه ترجع اىل رتبة الورديات العليا  Order Fabalesالعائلة البقولية اىل ا 

Rosidae.    ي تعود اىل صنفي   ذوات الفلقتي
. يعود  Dicotyledoneae Subclassالت 

 Classتات الزهرية صنيف ذوات الفلقتي   اىل الصنف مغطاة البذور او النبا

Angiospermae (flowering plants ومن المعروف ان النباتات الزهرية تعود اىل مرتبة )

ة تدع قسم النباتات البذرية  .  Division Spermatophyta, Seed plantsرئيسية كبب 

ي تصنيف اي نبات من نباتات الزهرية , وقد تزيد او تق
 
ل تستعمل المراتب التصنيفية اعاله ف

المراتب بحسب الحاجة اي تستعمل مراتب ضمنية كتلك الموجودة ضمن النوع 

intergeneric categories  وتلك الموجودة ضمن الجنسinterspecific categories 

ي تصنيف النباتات المعي   . يالحظ ان كل 
 
ة وبعدم الحاجة اليها ف ي هذه المراتب االخب 

او تلع 

لحروف تكون ثابته لهذه المراتب ولكل النباتات وتلفظ مرتبة تصنيفية تنتهي بعدد من ا

,  Asteraesو  Lamiales( مثل alesبنفس االسلوب كذلك . فمرتبة الرتبة مثال تنتهي ب  )

, اما العويلية فتنتهي ب   Lemnaceaeو  Solanaceae( مثل ceaeوتنتهي العائلة ب  )

(oideae مثل )prunoideae  وNeuradoideae  . 

ي تحديد المراتب التصنيفية المختلفة لمختلف المجاميع النباتية عىل مختلف انواع يعتمد 
 
ف

الصفات المظهرية عادة , كصفات الجذور والسيقان واالوراق واالجزاء الزهرية المختلفة 

ات  وصفات االثمار والبذور وطبيعة النبات , ونوع البيئة . تستعمل حديثا صفات اخرى كممب  

ات الدقيقة للكيوتكل المغظ لالجزاء النباتية الهوائية باالضافة اىل حبوب الطلع والصف

ي    ح  االستعانة بمعلومات العلوم الحياتية االخرى كالكيمياء الحياتية والخلية والوراثة والتشر

ي . تعزل المراتب التصنيفية كالعائالت مثال باستعمال اجزاء او اعضاء نباتية عادة  
النبات 

وراق والقنابات وانفصال االجزاء الزهرية وارتفاع او نخفاض المبيض كالنورات وترتيب اال 

وطبيعة المدقة من ناحية كونها بسيطة او مركبة وما شابه من هذه الصفات العامة . اما 



 

 

ل عن بعضها البعض بصفات ادق كنوع  المراتب التصنيفية االخرى كمرتبة النوع مثال فتعب  

ات , الكساء السطحي وصفات البذور وشكل و  لون التوي    ج او الكاس وما شابه من الممب  

ي تحديد النوع كذلك . 
 
 وتستعمل طبيعة النباتات والبيئة احيانا ف

 Orderوالرتبة  Classوالصنف  Divisionتدع الوحدات او المراتب التصنيفية كالقسم 

ى  Familyوالعائلة  اما مراتب الجنس  major categoriesبالوحدات التصنيفية الكبر

Genus  والنوعSpecies  ب  وما شابه .  Varietyوالرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : Pinaceae (Pine family)العائلة الصنوبرية 

 Pinus lambertiana (sugarاشججا  يصجا ا تعجاع بعجو انواعثجا مصجا الصجنوبر ال جكر     

pine)  قدما ً، وناد ا ً ما تكون شجيرية. 245الى 

عو اق، قجد يزيجد لولثجا  جم  5 – 2ابرية تنتظم بترتيج  حلزونجم متجزاحم عو علجى شجكا حجز   يثجا  االوراق :

 بعو انواع الصنوبر على القد  وهم دائمة الخضرة عدا عدد قليا من اجناسثا.

صجغيرة وهجم تقجل علجى الجثجة الظثريجة   النبات احاد  الم كن، تحما االسدية  جم مخجا يع عيجبية  

ال على ( من الحراشف ومندمججة معثجا يليجاً . امجا الكرابجا  ثجم حااونيجة الترتيج  تنجتظم علجى شجكا مخجا يع 

تصبح خيبية عند النضج يصا لولثا  م بعو انواع الصنوبر الى ايصجر مجن نصجف متجر. الكرابجا م ج حة 

تحما الواحدة منثجا بويضجين يقعجان عنجد القاعجدة وعلجى سج حثا  ومتميزة عن القنابة الحرشعية التم تحتضنثا.

 – 2الب نم  العلو (. يبقى المخرول مغلقاً  باحكا  حتى تنضج البذو  وهم مجنحة يحتو   يثا الجنين على 

مما هم عليج   جم الوقجت  Cenozoic لقة. يبدو ان ا راد هذه العائلة يانت ايصر انتيا ا  م العثد الحديث  15

ر، اال انثا حا ظت على بقائثا عبر العصو  ايصر من اغل  عا يات البذو . ويعزى صمودها هذا الجى الحاض

تكيعثا بيكا ا ضا من غيرها الى المناخ البا د الجاف الذ  اعق  العصو  الجليدية. وهم تكون اليو  غابات 

 ف الكرة اال ضية اليمالم.شاسعة  م بقاع يصيرة من العالم ال سيما  م ا جاء المنالق المعتدلة من نص

 90و يجج   Pinusعنججواع. اهججم اجناسججثا هججو جججن  الصججنوبر  210تتضججمن العائلججة ت ججعة اجنججا   يثججا  

يمجا عنج  يجز ع  P. halepensisنوعا ً يوجد منثا  م العراق بصو ة برية نوع واحد هو الصجنوبر الحلبجم   

الجذ  يوججد عنجدنا بحالجة منز عجة  P. pinea م انحاء الق ر. وهناك نوع آخر هجو الصجنوبر الحججاا        

 قع وينتعش  م المن قة اليمالية وتؤيا من  البذو . ومن المعجروف ان من قجة البحجر االبجيو المتوسجع هجم 

ويز ع من   م العراق  Cedrusال يد   (  المولن االصلم لثذين النوعين. ويلم هذا الجن  اهمية جن   



 

 

الذ  تظثر شجرت   جم العلجم اللبنجانم واسجتعما  C. lebanoticaعلى ن اق محدود نوع واحد هو ا ا لبنان 

 خيبة قديما ً  م االعمال االنيائية بضمنثا معبد سليمان.

 .Tsuga , Picea Larix , Abies , Pseudotsugaومن االجنا  االخرى للمخروليات هم  

 



 

 

 

Monoecious trees (rarely shrubs) Usually evergreen Bark not falling off in 
long strips Resinous, fragrant 

 Leaves as linear needles, sometimes flattened,1-10 in fascicles on 

branches, spirally arranged (A) Male cones smaller (B), fall off after 
releasing pollen, wind-pollinated  Female cones large, with woody and 

spirally arranged cone scales (C),maturing over several years, each scale 

with 2 winged seeds (D) 

Examples: pine (Pinus), spruce (Picea), larch (Larix), douglas fir 

(Pseudotsuga),fir (Abies), cedar (Cedrus), hemlock (Tsuga) 
 

 الصفات المميزة :

حراشف المخرول   الكرابا ( م  حة ومتميزة عن القنابات التم تحتضنثا. والقنابات اقصر من الكرابجا  -1

 (. Pseudotsuga  عدا  م الجن  

 االو اق دائمية   عدا  م جن ين (. -2

   عدا  م جن ين (.المخا يع متدلية  -3

  هججم مثمججاا جججانبم او حزمججة او اق (  ججم جججن  الصججنوبر  short shootsوجججود االغصججان القصججيرة  -4

 وجن ين آخرين.

 مية االقتصادية :هاأل

عوسل عائالت المخروليات وعهمثا  ثم تنتج من االخياب ايصر من عية عائلة اخرى و بما ايصر مجن  

تبة مجتمعة. ي تخرج منثا التربنتين ويندا بل م ومنتجات اخرى اقا اهميجة. مجموع ما تنتج  بقية عائالت الر

 تز ع اشجا ها للزينة وتؤيا بذو  عدد من انواع الصنوبر.



 

 

 

 

 

 

 Cupressaceae (Cypress family)عائلة السرو 

 اشجا  او شجيرات دائمة الخضرة.

  م الغال  صغيرة حرشعية مصلصة او شب  ابرية، متقابلة او سوا ية الترتي . االوراق :

(  6 – 2النبات احاد  الم كن اال ان   م بعو االجنا  ثنائم الم كن. تنيأ اييجا  حبجوب اللقجا     

لجة على اسدية د عية اليكا الى حد ما وتحما على الجان  ال علم منثا. اما البويضات  تحما على يرابجا قلي

العدد د عية اليكا ايضا. والمخا يع الناضجة جا ة وخيبية او هم لرية شبيثة بالصما  اللبية. للبجذ ة  لقتجان 

 (  لق. 6 – 5وناد ا ً ما تحتو  على   



 

 

 140تضم العائلة خم ة عير جن اً  منثا ججن  واحجد ينمجو بصجو ة بريجة  جم العجراق. ولثجا حجوالم 

 70و يج   Juniperusنوعاً  منتيرة  م انحاء العالم. اهجم هجذه االجنجا  وايصرهجا تنوعجا ً هجو ججن  العرعجر 

 كون  لحمم   لبم (.نوعا ً منثا اثنان ينموان  م العراق بريا ً وا بعة اخرى مز وعة. يتميز المخرول ب

 Cupressus ل  ستة انواع اثنجان منثجا تجز ع  جم العجراق. وججن  ال جرو  Thujaاما جن  الععص 

 نوعا ً تز ع منثا ا بعة انواع  م انحاء الق ر ال سيما  م اليمال. 12يضم 

 األهمية االقتصادية :

و انواعثجا خيج  جيجد يصجلح ي تعاد من انواع هذه العائلة  م ا اعة الغابات عو ياشججا  اينجة  لجبع

لعدد من االغراض االنيائية وصناعة بعو االثاث واقال  الرصاص. ي تخرج من احجد انجواع الععجص ايجت 

الم تعما  م تلميجل خيج  الصجاج، والزيجت الم جتخرج مجن ثمجا  العرعجر يع جم ال عجم  Ceder oilال يد  

 ما الوا نيش.الخاص لميروب الجن. وهم يذلك مصد  لمواد  اتنجية تدخا  م ع

 

 

 

 

 

 

 Angiosperms (Flowering Plants) مغطاة البذور ) النباتات الزهرية (

وبكجون البويضجات تقجل  vesselsتتميز مغ اة البذو  عن عا ياتثا باحتواء خيبثا علجى اوعيجة ناقلجة  

يجو ر الحمايجة لثجا وللبجذو  الناتججة عنثجا. وقجد صجاح  هجذه الخ جوة  داخا ترايي  دو قية مغلقة تعما يألا 

الت و ية تعقيد  م عملية االخصجاب  بتحجول االو اق ال جبو ية الكبيجرة     الكرابجا ( الجى ترييج  مغلجق هجو 

المدقة التم تتكون من مبيو يصعد من  قلجم ينتثجم بمي جم السجتقبال حبجوب اللقجا  تحجتم علجى الخاليجا الذيريجة 

م تحتويثجا حبجة اللقجا  ان تقجو  برحلجة بجين المي جم والمبجيو لكجم تصجا الكجي  الجنينجم  جم البيجوض. امجا الت

االو اق ال بو ية الصغيرة  كونت االسدية وهم العنصر االسا   م الجثاا الذير . تحال االسجدية والمدقجة 

معججة تكججون مججا يعججرف عججادة بغججالف اهججر  مكججون مججن يججأ  وتججويج او احججداهما  قججع. يججا هججذه التراييجج  مجت

بالزهرة. لثذا ي لق يصير مجن البجاحصين علجى مغ جاة البجذو  اسجم النباتجات الزهريجة. ويخجالعثم  جم هجذه النظجرة 



 

 

آخججرون يعتقججدون ان تعريججف الزهججرة يججج  ان ين ججح  ايضججا علججى المخججرول  ججم عا يججات البججذو  ا  ان هججذا 

وصغيرة   اسدية ( وحتى ان بعو المخجا يع  االخير هو اآلخر يحتو  على او اق سبو ية يبيرة   يرابا (

لثا ترايي  دقيقة تيب  الغالف الزهر . لثذا يصبح. برع  هؤالء. من المتعذ  قصر تعريف الزهجرة علجى مجا 

 هو موجود  م مغ اة البذو   قع.

مغ ججاة البججذو  هججم النباتججات ال ججائدة علججى سجج ح اال ض  ججم الوقججت الججراهن. وهججم احججدث نيججوء مججن  

يعصر على ا  متحجرات لثا تعود الى ما قبا العصر ال باشير . ولقد جاء دو  اادها هجا بعجد مجا غيرها ولم 

 حدث منن تراجل  م سيادة عا يات البذو  وغيرها من النباتات االقا  قيا.

عائلججة  يثججا ايصججر مججن  بججل مليججون نججوع مججن النباتججات الزهريججة. وهججم تق ججم الججى  300هنججاك حججوالم  

ا  وات العلقججة الواحججدة و وات العلقتججين. وقججد مججرا  ججم  صججا سججابق  يججر االتجاهججات مجمججوعتين يبيججرتين همجج

الت ويرية التم سا ت عليثا هذه النباتجات واوضجح المخ جع الجذ  وضجع  العجالم ب جم ثالثجة خ جول ت و يجة 

ععة سا ت عليثا النباتات الزهرية. ضم الخع الت و   االول  وات العلقتين مرت Ranalesنيأت من  تبة الـ 

 المبيو، والخع الصانم ما تبقى من  وات العلقتين، والخع الصالث احتوى  وات العلقة الواحدة.

برانتا على خ ين ت و يين لم ا  مغ اة البذو ، سا  علجى احجدهما صجف  –بينما ي تند نظا  انكلر  

ال جابقة نع جثا، وعليج   وات العلقة الواحدة وعلى الخع الصانم صف ضوات العلقتين وينيأ الخ ان مجن الرتبجة 

 ججان نيججوء اغلجج  نباتججات هججذين الصججعين يججان متزامنججا ً وبججذلك يتعججذ  الحكججم حاليججا ً علججى ا  مججن المجمججوعتين 

ظثرت قبالً  الى الوجود. وتميياً  مل نظا  انكلر، الذ  تاخذ ب  ايصر المعاش  والكتج  المنثجيجة، نتنجاول اوال 

 العلقتين. عائالت  وات العلقة الواحدة ومن ثم  وات

 

 

 : Monocotyeconsصفات ذوات الفلقة الواحدة 

جميعثا نباتات عيبية عدا انواع قليلة جدا ً منثا النخيا والخيز ان  ثم خيبية. تظثر الحز  الوعائية  

مبعصرة  م المق ل العرضم لل اق، وهم حز  مغلقة ا  لي   يثا ن يج يامبيو  يعصا بين الخيج  واللحجاء، 

بخاليا ليعيجة تعجرف بغمجد الحزمجة. او اقثجا عجادة متواايجة التعجرق و جم الغالج  ب جي ة مل جاء  وتحال الحزمة



 

 

او تحتو  مضاععات هجذا العجدد ولجنجين البجذ ة  trimerousالحا ة. الزهرة ثالثية االجزاء  م الحلقة الواحدة 

  لقة واحدة.

ة  يثا خم  وا بعون عائلة ( عحدى عيرة  تب 1936تضم  وات العلقة الواحدة، ح    ع  انكلر    

تجمل  يثا حاليا ً ايصر من ا بعين الف نوع. و يما يلم ثمانية من هذه الرت  وعدد من عائالتثا المالو ة  م 

 العلو ا العراقية ومن قة اليرق االوسع

  Typhaceae (cattail family)عائلة البردي ) ذيل القط ( 

اعياب معمرة مائية او شب  مائية. تعيش  م البحيرات والم تنقعات واالهوا . ال اق الرئي   طبيعة النبات :

  ايزومم تنيأ من  سيقان لويلة اس وانية خالية من ال الميات تحما  م نثايتثا االاها .

 قاعدية، لويلة، شري ية، منتصبة، غمدية القاعدة، متوااية التعرق. األوراق :

يججدة الجججن  والنبججات احججاد  الم ججكن. يتكججون الغججالف الزهججر  مججن شججعيرات   يعججة صججغيرة وح األزهااار:

bristles   3( عسجدية   عجادة  5 – 2. تحتضن االاها  الذيرية بقنابجة يبيجرة سجريعة ال جقول ولكجا اهجرة  )

 .monadelphousوهم ملتحمة الخوي ات عند القاعدة 

ولكا منثجا مدقجة ب جي ة   يربلجة واحجدة(. يحمجا  االاها  االنصوية هم االخرى تحتضن بقنابة نعضية 

ول  قلم لويا دائمم ومي م ملعقم اليجكا. للمبجيو غر جة واحجدة  يثجا بجويو  stipitateالمبيو على حاما 

، تنتير بين االاها  االنصوية ااها  عميقة تتكون من حاما نحيجف يت جل عنجد القمجة pendulousواحد معلق 

 دد من اليعيرات.على شكا هراوة وعند قاعدت  ع

تحتيد االاها  وهجم يصيجرة ججدا ً علجى شجكا اسج وانة  جم نجو ة سجنبلية او عغريضجية ير عثجا حامجا  النورة :

 لويا اس وانم وتقل االاها  الذيرية  م االعلى وتحتثا االنصوية.

 صغيرة وللبذ ة سويداء دقيقة. nutletبنيدقة  الثمرة :

نوعا ً توجد  م انحاء العالم عدا المنجالق  15 ي   Typhaالتايعا ( تتضمن العائلة جن اً  واحداً  هو    

 البا دة. م جا منثا  م العراق ثالثة انواع برية.

محدودة االهمية، وت جتعما او اقثجا محليجاً   جم صجناعة ال جالل والكراسجم والحصجران  األهمية االقتصادية :

 لزينة.وما شاب   لك، ويز ع احد انواعثا  م اليابان الغراض ا



 

 

تيجخص العائلجة ب جرعة بأو اقثجا اليجري ية المنتصجبة وال ويلجة ججداً ، وبنو تثجا ال جنبلية  الصفات المميزة :

 الكصيعة االاها   ات اللون البنم عند النضوج.

 .Typha angustataمن امصلتثا : البرد  

 Gramineae (Grass family)العائلة النجيلية 

منتيرة  م جميل انحاء العالم و م المنجالق المعتدلجة خاصجة ومنثجا تتكجون من العائالت الكبيرة جدا ً.  

 البرا  .

غالبجاً  اسج وانية  Culmsمعظمثجا نباتجات حوليجة وبعضجمثا معمجر. ججذو ها ليعيجة وال جيقان  طبيعة النباات :

او ااحعجة وهجم مجو ة ال الميات مغلقة عند العقد وهذه عادة منتعخة. قد تكون ال يقان قائمة، مائلجة، منب حجة 

. يتجراو  ا تعاعثجا بجين اقجا مجن bamboo ات لبيعة عيبية ناد اً  ما تكون خيبية يما  م انواع الخيجز ان 

قد    الخيز ان (، وللكصير منثا سيقان ترابية  ايزومية. الق م االيبر من انواعثا  100انج واحد الى ايصر من 

 ها ينمو  م منالق اقا حرا ة.ينمو  م المنالق االستوائية، اال ان معظم ا راد

، متوااية التعرق تتميز الى نصجا م ج ح شجري م عو  محجم ranked-2متبادلة مرتبة  م صعين  االوراق :

اليكا وقاعدة غمدية معتوحة تلتف حول ال اق. يوجد عنجد اتحجاد النصجا بالغمجد ومجن الجثجة الداخليجة ترييج  

 ى شعيرات وقلما ينعد  يليا ً.يختزل احيانا ً ال liguleغيائم يعرف بالل ين 

. تنججتظم هججذه امججا بيججكا سججنبلة spikeletsتتكججون النججو ة مججن وحججدات تعججرف بال ججنيبالت  النااورة واالزهااار :

spike  او عنقودية ب ي ة او مريبةpanicle. 



 

 

 

واحدة   الرا واليعير  floretتتصا ب  اهيرة  rachillaتتكون ال نيبلة النمو جية من محو  قصير  

. glumesاو عدد مجن الزهيجرات يصجا الجى الخم جين   القمجح ( وهجم تحتضجن بقنجابتين تعر جان بجالقنبعتين ( 

القنبعة االولى هم ال علية والقنبعة الصانية هم العلوية. وخصائصثا تعتبر من الصعات التصنيعية الجيجدة. و جم 

واضحة قجد تحمجا علجى حويمجا صجغير  قليا من االجنا  تنعد  هاتان القنبعتان. الزهيرة الواحدة صغيرة غير

عو القنابة المزهرة وهم تيب  القنبعة لونثجا اخضجر  lemmaوتتكون من نابتين االولى ت مى العصعية ال على 

مجو ة يالزو ق وتقل الى الجثة البعيدة من محو  ال نيبلة. وقد تكون  ات سعاة عو بدونثا. والقنابة الصانية هم 

 العصعية العليا.

 



 

 

 

 

 

  Urticaceae (Nettle family)العائلة الحريقية                            

 90اعياب حولية معمرة وناد اً  شجيرات عو اشجا    يصا ا تعاع احجد انواعثجا االسجتوائية  طبيعة النبات :

يججا قججدما ً (. لبعضججثا عصججير مججائم وشججعيرات السججعة ت ججب  حكججة ولعحججا ً عنججد مالم ججتثا الجلججد. وتحتججو  خال

 .Cystolithsالبيرة عادة على بلو ات صخرية   معلقة ( 

 متبادلة واحيانا ً متقابلة، ب ي ة، م ننة الحا ة ومؤ نة. األوراق :

خضراء صغيرة ال تلعت النظر، شعاعية التناظر. احادية الجن    النبات احاد  الم كن (. الغجالف  االزهار :

ق جل دائميجة حجرة عو ملتحمجة. للزهجرة  5 – 4الزهر  غيجر متميجز الجى يجأ  وتجويج ويتكجون  جم الغالج  مجن 

عنجد تعجتح الزهجرة.  عسجدية مقابلجة لق جل الغجالف الزهجر  منحنيجة  جم البجرعم نحجو المريجز وت جتقيم 4الذيرية 



 

 

تنعجر  جأة عند النضوج ناثرة حبوب اللقا  د عة واحدة. يياهد  جم وسج ثا اثجر المبجيو المضجمحا. للزهجرة 

االنصوية مدقة واحدة من يربلة واحدة، المبجيو امجا مرتعجل او مجنخعو وبغر جة واحجدة وبجويو واحجد قاعجد  

 .المييمة، قلم واحد ومي م واحد يصيرا ً ما ييب  العرشاة

 محدودة عو  اسية وقد تختزل الى اهرة واحدة. النورة :

  قيرة او لواية محالة بالغالف الزهر  الدائم. الثمرة :

 عنواع برية. 6نوع، لثا  م العراق  600جن ا ً و  42تيما العائلة على  

ينجة تحجت قليلجة االهميجة، بعجو انواعثجا تؤيجا يخضجراوات والجبعو اآلخجر يجز ع للز األهمية االقتصاادية :

مجن عحجد انواعثجا وهجم ت جتعما  جم عمجا الحبجال وصجناعة  ramieاوعية اجاجية، وت تخرج الياف الرامجم 

 المالب  والو ق.

 الصفات المميزة :

   عند وجودها (. stinging hairsشعيرات السعة  -1

 مبيو ب يع ينتثم بقلم واحد. -2

 بويو قاعد . -3

 نو ة محدودة تر ل على حاما قصير. -4

 ااها  صغيرة خضراء.  -5

 االمثلة :

 Urtica dioicaنبات النا    قريص ، حكيك ( 

 .Parietaria sppحييية الرما 

تعتبر هذه العائلة مجن الناحيجة الت و يجة ا قجى عجائالت الرتبجة و لجك بجاختزال احجدى الكرابجا وانتقجال  

 معلق الى قاعد  والتحول من ال بيعة اليجرية الى العيبية. البويو من تمييم



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Violaceae (violet family)العائلة البنفسجية 

 ععياب حولية عو معمرة عو شجيرات. وناد ا ً مت لقات. طبيعة النبات :

 عادة متبادلة عو قاعدية. ب ي ة لثا ع ينات واضحة. األوراق :

سبالت دائمية لليقة عادة،  5ثنائية الجن ، جانبية التناظر عو شعاعيت ، سعلية عو محي ية قليال ً. لثا  األزهار :

بجتالت مترايبجة، ااماميجة منثجا لثجا مثمجاا وهجم  5تخرج منثا اوائد عسعا نق ة اتصالثا بالتخت. التويج مجن 

، perigynousعو علجى ا تعجاع قليجا مالصقة للمدقجة تنيجأ مجن تحجت المبجيو  5ايبر من االخريات. ااسدية 

 الخوي ات قصيرة جدا ً وغالبا ً احد  صم المتك مثماا.

المدقة من ثالث يرابا ملتحمة، المبجيو مرتعجل وحيجد الغر جة، ثجالث ميجايم جدا يجة تحمجا عجددا ً يبيجرا ً مجن 

 البويضات. القلم واحد والمياسم مختلعة ااشكال.

 محدودة. انعرادية عو عنقودية عو النورة :

 علية تعتحثا م كنم عو قد تكون لبية. الثمرة :

عنجواع بريجة  5نوعجاً  منتيجرة  جم يجا القجا ات، لثجا  جم العجراق  850جن جاً  و  16تضم هجذه العائلجة  

 تنتمم لجن  واحد، ويز ع نوعان.

غججرض، نوعججا ً لجججن  البنع ججج وحججده تججز ع لثججذا ال 120ااهميججة االقتصججادية : نباتججات اينججة وهنججاك نحججو 

 وي تخلص ايت البنع ج من احد عصناف هذا الجن  لي تعما  م صناعة الع و .

 الصفات المميزة :

 عاها  خماسية ااجزاء، جانبية التناظر. -1

 ااسدية ملتحمة قاعديا ً وتالصق المدقة. -2

 ااو اق قاعدية عادة. -3

 وجود مثماا  م ااسدية والتويج. -4

 ميايم جدا ية.3غر ة واحدة، المدقة بصالث يرابا،  -5



 

 

 اامصلة :

 Viola odorataبنع ج   بنعية ( 

 V. Tricolorو د الصو ة   اهرة الصالوث ( 

 : Cactaceae (Cactus family)العائلة الصبيرية ) الشوكية ( 

عيبية، عصا ية لحمية او هم نباتات خيبية. ال يقان ب ي ة  م الغال  تتضخم وتأخذ شكال ً  طبيعة النبات :

اس وانياً  بعضثا يتعرع ياليجرة والبعو اآلخجر معل جح عو يجرو ، تحتجو  ان ججتثا علجى عصجير مجائم عو 

 حليبم.

(  جم اثنجين مجن اجنجا  اس وانية عو حرشعية عو معدومة، ولكنثا متبادلجة ب جي ة م ج حة   لحميجة  األوراق :

 .areoleالعائلة، ترا قثا عادة حزمة من االشواك تيل من قاعدة منتعخة تعرف بالوسادة           ع يول ( 

ثنائية الجن  واحاديت   م بعو االنواع، شعاعية التناظر تبدو احيانا ً جانبيتج  ب جب  التجواء انبجوب  األزهار :

زاء. يصجع  التمييجز بجين ال جبالت والبجتالت واالخيجرة يصيجرة العجدد   الغالف الزهر . محي ية عو سعلية االج

(. االسدية يصيرة مرتبة حلزونياً  عو على شكا مجموعجات تخجرج مجن ال ج ح الجداخلم للكجأ   10 – 8ناد اً  

لولياً . المدقة واحدة والمبيو منخعو   احياناً  مغرو   جم ال جاق  ، تنعتح المتوكhypanthiumالزهر  

يصيججرة، والميججايم جدا يججة، البويضججات يصيججرة، القلججم واحججد ينتثججم بعججدد مججن  – 3(. احججاد  الغججرف،  والكرابججا 

 المياسم ي او  عدد الكرابا.

 عادة معردة واحيانا ً تظثر مجتمعة. النورة :

باشواك عو اهداب وقد تكون جا ة متعتحة او غير متعتحة والبجذو  غالبجا ً عديمجة  لبية مل اء عو مغ اة الثمرة :

 ال ويداء تبدو احيانا ً لزجة.

الصبيريات متولنة  جم الواليجات المتحجدة االمريكيجة ومريجز انتيجا ها يقجل  جم المنجالق القاحلجة مجن  

وتيجتثر واليجة ا يزونجا بنجوع عمجالق المك يك ويمتد العديد من انواعثا نحو الجنوب حتى شيلم واال جنتين. 

وهو ايبر النباتات العصا ية  م امريكا وقد يصجا ا تعاعج   saguaroمن الصبيريات يعرف بالـ   ساوا و ( 

قدماً  او ايصر، ويرسا الى الجوان  ا رعجا ً تيجب  اال  ع مر وعجة الجى اعلجى يصجا عجددها  جم النبتجة  50الى 

سجنة والاها هجا البجيو الجميلجة  ائحجة تيجب   ائحجة الرقجم  200مجر الجى   اعاً . بعضثا يع 50الواحدة الى 



 

 

نوع منتيرة  م امريكا و جم منجالق اخجرى محجدودة  جم 1800جن اً  و  120الناضج. تضم هذه العائلة نحو 

 انواع. 8عجنا  مز وعة ممصلة بـ  6العالم، يوجد منثا  م العراق 

ا الغججراض الزينجة امججا  ججم العججزاء عو داخججا بيججوت اجاجيججة   يججز ع الكصيججر مججن انواعثجج األهمياة االقتصااادية :

نوع منثا مد ج  م القوائم التجا ية (. تؤيجا ثمجا  التجين اليجويم المألو جة  جم اسجواق  1200هنالك ايصر من 

المك يك ولقد ة النبات على خزن الماء وب ن   م النمو ساعد  لك على حمل  الصما  سنويا ً بغو النظجر عجن 

  يتعرض ل ، و ضالً  عن عيجا الصمجا  لريجة  جان بعضجثا يحعجح  جم محلجول ال جكر   مربجى ( او الجعاف الذ

على هيئة عصير مكصيجف، وقجد يخمجر العصجير للحصجول علجى ميجروب يحجولم، ويعمجا الثنجود الحمجر ابجدة 

 خاصة من بذ و ه التم تيكا  م الوقت نع   غذاًء لبعو انواع ال يو .

 الصفات المميزة :

 ا العصا ية اللحمية، واشوايثا المحمولة على وسائد.لبيعتث -1

 ااها ها االنعرادية وغال ثا غير المتميز الى يأ  وتويج. -2

 وجود االنبوب الزهر . -3

 االسدية عديدة مرتبة حلزونيا ً عو  م مجموعات. -4

 ثما ها اليويية. -5

 االمثلة :

 Opuntia ficus-indicaتين شويم   صبير ( 

 Mamilaria spماميال يا 

 

 : Punicaceae (Pomegranate family)العائلة الرمانية 

 شجيرات عو اشجا  صغيرة، احيانا ً تحتو  على اشواك. طبيعة النبات :

 غالبا ً متقابلة عو حزمية، ب ي ة، غير غدية، عديمة اال ينات. األوراق :

سبالت مصراعية، لحمية التويج  8 – 5ثنائية الجن ، شعاعية التناظر، علوية االجزاء، الكا  من  األزهار :

بتالت مترايبة ومتجعدة داخا البرعم. االسدية يصيرة جدا ً تقل  م عدة حلقات وتخرج من النصجف  8 – 5من 



 

 

الكرابججا ي ججاو  عججدد  العلججو  لالنبججوب التختججم   الكججأ  الزهججر  (. المدقججة واحججدة، المبججيو مججنخعو، عججدد

،  م المراحا االولى من تكوين المبيو تنتظم الكرابجا  جم محي جين   يتريج  المحجيع 12 – 8الغرف وهم 

يرابججا ( وهكججذا يكججون ترتيجج  الغججرف حيججث تظثججر  ججم  5يرابججا والخججا جم مججن  3الججداخلم  ججم الرمججان مججن 

المتقدمججة مججن النمججو  ججان المحججيع  محي ججين لثمججا مريججز واحججد ( وتكججون الميججيمة مريزيججة، امججا  ججم المراحججا

الخا جم من الغرف يحمجا تجد يجياً  الجى ععلجى لي جتقر  جم النثايجة  جوق المحجيع الجداخلم ونتيججة لثجذا يتغيجر 

 التمييم للمحيع العلو  ويصبح جدا يا ً. البويضات عديدة  م يا غر ة، القلم واحد ينتثم بمي م.

  م نو ات محدودة.انعرادية لر ية او تتجمل االاها   النورة :

لبية يحيع بثا يأ  جلد  م تديم معصص، البذ ة مضلعة عديمجة ال جويداء والججزء الجذ  يؤيجا هجو  الثمرة :

 غالف البذ ة اللحمم الذ  يحتو  على عصير حلو المذاق.

تحتججو  العائلججة علججى جججن  واحججد يضججم نججوعين احججدهما الرمججان وهمججا متولنججان  ججم المنججالق شججب   

 سيا. يز ع نوع واحد  م العراق هو الرمان.االستوائية من آ

ااهمية االقتصادية : تؤيا ثما  الرمان، وي تخرج من غالف الصمرة وقلف اليجرة صبغة تحتو  علجى مجادة 

قلوية قابضة هم التانين وت تعما  م الدباغة. ي تعما منقوع قير الرمان بعد غلي  ضد االسجثال وهجو لجا د 

 ري ية.للديدان ال سيما الدودة الي

 الصفات المميزة :

 يصرة عدد االسدية وتبقى مل الصمرة. -1

 المبيو منخعو عديد الكرابا والمييمات مريزية وجدا ية. -2

 يأ  م تديم. -3

 مثال :

 Punica granatum مان 

 : Myrtaceae (Myrtle family)العائلة اآلسية  -51

 شجيرات او اشجا   ات  ائحة ع رية. طبيعة النبات :



 

 

 متقابلة عو متبادلة، مل اء الحا ة، منق ة بغدد ايتية، عديمة اال ينات. األوراق :

  غيججر بججا اة او معدومججة  ججم جججن  الكججا و  (،  5 – 4تامججة، شججعاعية التنججاظر، االو اق الكاسججية  االزهااار :

بعجة ي جقع ييب  الق operculumلليقة   ملتحمة  م جن  الكا و  على شكا غ اء  5 – 4االو اق التويجية 

 عند تعتح البرعم (.

االسججدية يصيججرة   نججاد ا ً قليلججة (، المتججوك غالبججا ً مرنججة الحريججة الججى جميججل االتجاهججات، تتعججتح لوليججا ً  

يرابجا،  5 – 2وعحياناً  من القمة، المدقة واحدة، المبيو عادة مجنخعو، احيانجا ً نصجف مجنخعو يتكجون مجن 

د الى الداخا لتلتحم عند المريز مكونة غر ا ً بعدد الكرابا ومييمة غر ة واحدة  يثا عدة ميايم جدا ية قد تمت

 محو ية. قلم واحد ومي م واحد.

عجادة محجدودة او عنقوديجة و جم بعجو االجنجا  انعراديجة، بينمجا هجم  جم اليويجالبتو  تيجب  المظليجة  النورة :

 ولكنثا  م الحقيقة محدودة و م    رشة الب ا ( سنبلية.

 لبية او علبة تنعتح م كنيا، ناد ا ص لواية عو بندقية. الثمرة :

نججوع تكججاد تكججون محصججو ة االنتيججا   ججم المنججالق المدا يججة مججن  3000جن ججا ً و  80تضججم العائلججة  

( نوع ومولن  االصجلم اسجتراليا يجان قجد عدخجا  600استراليا وامريكا، ومن اجناسثا اليثيرة اليويالبتو    

نوعجا ً  16ل  اشجا  تنا   علول اشجا  العجالم  جم اال تعجاع. يجز ع  جم العجراق  الق ر ونجحت ا اعت   ي .

 تعود لخم ة اجنا .

 Psidiumلثا قيمة اقتصادية  م انحاء العالم،  صما  بعو انواعثا تؤيا مصا الجوا ة    األهمية االقتصادية :

 Pimentaلصمجا  اللبيجة للنجوع ( وتعا  الو د وغيرهما. بعجو ثما هجا يضجاف لل عجا  لنكثتج  الخاصجة مصجا ا

dioica  ) المعرو ة بأسم   يا التوابجاallspice  . وهجو بثجا  يجمجل لعجم القرنعجا والدا سجين وججوا ال يج

هو احد التوابا المرغوبة وي تخرج من براعم  الجا ة ايت القرنعا. وهنجاك انجواع  .Eugenia spوالقرنعا 

 يصيرة تز ع لزيوتثا ال يا ة او للزينة. 

 صفات المميزة :ال

 او اق منق ة بغدد  يثا ايوت ليا ة. -1

 اسدية يصيرة. -2



 

 

 مبيو منخعو او نصف منخعو. -3

 ميايم جدا ية ممتدة للداخا   تمييم مريز  (. -4

 االمثلة :

 .Eucalyptus sppيويالبتو    يا و  ، قلم لوا ( 

  .Callistemon spp رشة الزجاجة    رشة الب ا ( 

 Myrtus communisآ    يا  ( 

 Eugenia caryophllataقرنعا 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Umbelliferae (Carrot family)العائلة المظلية 

 

تعرف هذه العائلة، استناداً  الى قواعد الت مية الدولية، باسم آخر ميتق مجن عحجد اجناسجثا وهجو ججن   

 Apiaceae (celeryالذ  يمصلثا، وعلي  سميت عيضا ً  typeالذ  اختير ليكون   التاي  (  Apiumالكر   

family) .عائلة الكر   ( اضا ة الى اسمثا ال ابق   

اعيججاب  ات نكثججة خاصججة الحتوائثججا علججى ايججوت ليججا ة. حوليججة او ثنائيججة الحججول، نججاد ا ً  طبيعااة النبااات :

 شجيرية. ال اق غو مجوف ال الميات النكماش خاليا من قة الل .

متبادلة او قاعديجة، مريبجة  ييجية او يعيجة، احيانجا ً ب جي ة، للو قجة غمجد عنجد القاعجدة يغلجف ال جاق  :االوراق 

 حول العقدة وهم عديمة اال ينات.

سججبالت ملتصججقة بججالمبيو تتميججز منثججا  5صججغيرة، ثنائيججة الجججن ، شججعاعية التنججاظر، الكججا  مججن  االزهااار :

بتالت بيضاء او صعراء اللجون، لليقجة، عجادة منحيجة نحجو  5العصوص  قع وقد تختزل الى اسنان. التويج من 

متبادلة الموقل مل او اق التويج. مدقة واحدة من يربلتين ملتحمتجين وقلمجين منتعختجين عنجد  5الداخا. االسدية 

. المبجيو مجنخعو وبغجر تين، الميجيمة stylopodiumالقاعدة على شجكا قجرص يعجرف بجـ   منصجة القلجم ( 

  م يا غر ة. مريزية، بويو واحد

والقنابجات نعضجية او  involucreمظلية مريبجة او ب جي ة، تحتضجن عجادة بظجرف قنجابم   القال جة (  النورة :

 دائمة مل الصمرة.



 

 

متالصججقتين تنعصججالن بعججد النضججوج وتبقيججان  mericarpsمنيججقة تحتججو  علججى ثمججرتين صججغيرتين  الثماارة :

. لكا ثميرة خم جة اضجالع ظجاهرة وغر جة واحجدة carpophoreمعلقتين بخيع   يل يعرف بالحاما الكربلم 

  يثا بذ ة واحدة.

 9نوعجا ً بريجا ً وتجز ع  130نجوع. لثجا  جم العجراق  3000ججن  وحجوالم  200تيتما العائلجة علجى  

 انواع.

وللتوابجا مصجا الكمجون والكزبجرة  مصد  لعدد من المواد الغذائية مصا الجز  والمعدنو  األهمية االقتصادية :

 ضالً  عن نباتات اينة. تحتو  بعو انواعثا على قلويجات ومجواد  اتنجيجة بكميجات مميتجة ا ا مجا ايلجت منثجا 

 الجذو  او الصما . والبعو االخر ل   وائد لبية مصا اليني ون.

 الصفات المميزة :

  ائحة ع رية خاصة. -1

 نو ة مظلية. -2

 االجزاء.اهرة خماسية  -3

 مبيو منخعو، يربلتين وغر تين. -4

 الصمرة منيقة. -5

 عنق الو قة غمد . -6

 االمثلة :

 Daucus carotaجز  

 Apium graveolensير   

 Petroselinum hortenseمعدنو  

 Pimpinella anisumيني ون 

 Foeniculum vulgareشبنت 



 

 

  Anethum graveolensحبة حلوة 

 Coriandrum sativumيزبرة 

 Cuminum cyminumيمون 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 Boraginaceae (Borage family)عائلة لسان الثور ) البوراجينية ( 

على االغل  اعياب مك وة بيجعيرات خيجنة الملمج ، وينجد  ان تكجون شججيرية او اشججا ا ً.  طبيعة النبات :

 ال اق اس وانية.

متبادلة الترتيج ، ب جي ة مل جاء الحا جة، عديمجة اال ينجات وتحتجو  علجى بلجو ات معلقجة صجخرية    االوراق :

 .cystolithsيي ية ( 

سججبالت متحججدة،  5تامججة، خماسججية االجججزاء، سججعلية، شججعاعية او نججاد ا ً جانبيججة التنججاظر، الكججأ  مججن  االزهااار :

نب جع ال جرف، قجد يغلجق  يج  العنجق بزوائجد بجتالت وهجو قمعجم او عجلجم او جرسجم او انبجوبم م 5التويج مجن 

مرتكجزة علجى انبجوب التجويج ومتناوبجة الموقجل مجل  صوصج ، تنعجتح المتجوك لوليجا ً وهججم  5تويجيجة، االسجدية 

 ترتكز على الخويع قاعديا ً. قد يوجد قرص غمد  بين االسدية والمبيو.

المدقة واحدة، من يربلتين ملتحمتجين، المبجيو مرتعجل الجى ا بعجة  صجوص عميقجة و يج  ا بجل غجرف  

لوجود حواجز يا بة، بويو واحد  م يا  ص او غر ة. قلم واحد   اثنجين عحيانجا ً ( ينيجأ مجن قاعجدة المبجيو 

 ، المييمة مريزية. 4،  2،  1، المياسم gynobasicومن بين العصوص 

 خاصة قبا تعتح البرعم. helicoidاو ملتعة حلزونيا ً  scorpioidوهم عادة عقربية  محدودة النورة :

 مق مة الى ا بل بنيدقات احادية البذو ، واحيانا ً لواية، البذ ة عديمة ال ويداء. الثمرة :

 نججوع تعججيش غالبججا ً  ججم المنججالق المعتدلججة، تحتججو  العلججو ا 2000جججن  و  100تتكججون العائلججة مججن  

 عنواع مز وعة. 5نوعا ً بريا ً و  92العراقية على 

نباتججات اينججة، بعججو انواعثججا تع ججم اصججباغا ً ت ججتعما  ججم تلججوين الزيججوت واالدويججة  األهميااة االقتصااادية :

واليججراب، البنبججر هججو ثمججرة لوايججة الحججد انواعثججا صججالح لاليججا يصججنف مججن الخضججروات، ومحليججا ً ت ججتعما 

 ع   و د ل ان الصو  ( اغراض عالجية.االاها  المجععة الحد االنوا



 

 



 

 

 الصفات المميزة :

 ال يقان اس وانية عليثا او اق متبادلة. -1

 نو ة محدودة عقربية او ملتعة حلزونيا ً. -2

 مبيو معصص. -3

 ثمرة منيقة الى ا بل بنيدقات. -4

 قلم قاعد  ينيأ من اسعا المبيو. -5

 وجود لواحق  م عنق التويج. -6

 االمثلة :

 .Anchusa spل ان الصو    و د ماو  ( 

 .Borago spل ان الصو  

 .Cordia spبنبر 

 Myosotis sp (forget-me-not)التن نم 

  Verbenaceae (Verbena family)عائلة المينا ) الفربينية ( 

 اعياب، شجيرات او اشجا ، المق ل العرضم لل اق مربل. طبيعة النبات :

 سوا ية، غالبا ً ب ي ة واحيانا ً مريبة يعية او  ييية عديمة اال ينات.متقابلة او  االوراق :

 صجوص عو عسجنان،  5ثنائية الجن  عادة جانبية التناظر، خماسية االجزاء، الكأ  ملتحم ال بالت،  االزهار :

 دائمم.

تزلجة الجى التويج ملتحم وبنع  عدد  صوص الكأ ، انبوبم منب ع القمة واحيانا ً بيعتين، االسدية مخ 

، مرتكجزة علجى التجويج ومتبادلجة الموقجل مجل  صوصج ، didynamous، اثنتان لويلتان واثنتجان قصجيرتان 4

تنعججتح المتججوك لوليججا ً، المدقججة واحججدة، مبججيو مرتعججل لجج   صججوص غيججر عميقججة عججددها ي ججاو  عججدد الغججرف، 

لوجود حواجز يا بة (،  م يجا   م الديو انتا (، غرف المبيو بقد  عدد الكرابا او ضععثا   4   2الكرابا 



 

 

غر ة عادة بويو واحد، الميجيمة مريزيجة، قلجم واحجد ينيجأ مجن قمجة المبجيو، للمي جم  صجوص ت جاو  عجدد 

 الكرابا.

 مختلعة االشكال، عنقودية، سنبلة،  عسية او محدودة. النورة :

 بنيدقات او لواية او لبية. 4 – 2من  الثمرة :

 4نوع سائدة  م المنالق االستوائية وشب  االستوائية لثا  م العراق  3000جن ا ً و  98تضم العائلة  

 انواع مز وعة. 9انواع برية و 

هذه العائلة هم مصد  خي  الصاج الذ  يؤخذ من احجد انواعثجا، يمجا تضجم عجددا ً مجن  األهمية االقتصادية :

 االجنا  المثمة ينباتات اينة تز ع  م الحدائق وا صعة اليوا ع.

 المميزة :الصفات 

 لل اق ا بعة اضالع. -1

 االو اق متقابلة. -2

 االاها  جانبية التناظر. -3

 ( مرتكزة على التويج. 2+  2   4اسدية  -4

 القلم ناشئ من قمة المبيو. -5

 االمثلة :

 .Verbena spو د المينا 

 .Lantana spمينا شجرية 

 .Vitex spيف مريم   شجرة ابراهيم ( 

 .Durant aspديو انتا 

 Tectona grandiشجرة الصاج 

 


