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 :Nomenclatureالخصمية العلمية :  2املحاضرة  

 ماا يواون اازا  أو الخعمية هي ثمييز ألافشاد بلفػ 
ً
  الاظا مجموؽة من ألالفاظ يخحلف بين فشد آلخش وغالبا

ً
مؾبااا

 اسثباط الفشد بأقلية أو بيئة أو شخص مؾين
ً
 ثقعي  ألاظماء إلى. ؽن صفة خاصة أو موضحا

ً
 :ويمكن ؽموما

  Common namesداسطة   -1

  Scientific namesؽلمية  -2

ألام  والؽؾوب ؽلى النباثات التا  وطاذت  اي بيئا هاا لات بللحاص ا،خاصاة ل وثناقل اا  أطلقتها أظماء فاألظماء الذاسطة 

وؽادة ال ثكفي ازه ألاظماء بمفشداا إلؽطااء جؾبياا وصافي لامات ؽان النباثاات  ماا  اي أظاماء . ألافشاد طيت بؾذ طيت

 ا،جضس وال
ً
لحادد   ألؽاوليوالحاين  ألاباي والحاوت  ألاصافش لا،جضس  أخشى ولزلك ثضاف إليها صفات . حوت والسماس مسل

او ؽذيااذة    bionomialرنائيااة  أو ل  mononomial أحاديااةاللاش  اإلاشؽااود م هااا وؽلااى رلااك ثوااون ألاظااماء الذاسطااة 

polynomial  . 

 :الدارجة ألاشماء وعيىب مميزات

 ثش يبها وبعاطة حؾمالاظ ظ ولة :مميزا ها

 غيا  ما أنها .محلية خاصة لهجة أو للة ؽلى قاصشةو  .مؾينص وقواؽذ لنغ  طبقا لصئو مع بهيئة ثنغيم ا ؽذم: ؽيوبها

  ل الاظااااحؾمال محااااذدة
ً
 )  داسض اظاااا  ماااان بااااأ  ا واحااااذ نبااااات يعاااا   مااااا فكسياااااا

ً
 – قوطااااة – بنااااذوسة:  الطماااااط  جعاااا   مااااسل

 ...(. احمش بارنجان

 :العلمية اءاما ألاشم

 و  اات الخعامية وطاش   مازاا  جؾاذدت وقاذ Latin الثينا  أو Greek يوناايي أصات مان القاذم مان بؾضا ا ثشؽأ قذ .1

 حياااص.   species plantarum" النباثياااة ألاناااواؼ"  الؽااا يا مدلفاااص  اااي  Linnaeus ليناااوط وضاااؿ حتااا  حول اااا اإلاناقؽاااات

 .ا،حذيسة السنائية الخعمية  يفية حذد

 الناوؼ اظا  ثخبؾاص مخؽاابهص صافات ل اا ألافاشاد مان مجموؽاة ؽلاى genus ا،جاشغ اظ  يطلق حذيسةا، الخعمية  ي .2

species   
ً
 الؾلميااااااين غيااااااا لألفااااااشاد حتاااااا  واضاااااحة ثوااااااون  ألاطناااااااط أظااااااماء وبؾااااا  بالخعاااااامية اإلاقصااااااود للنبااااااات محاااااذدا

 .Pine ا،جشغ من والصنوبش  Rose ا،جشغ من  Rose والوسد Datura ا،جشغ من Datura لالذاثوسة

 :العلمية ألاشماءمميزات وعيىب 

 الؾال  وثحميز بالذقة والنغام  أنحاءأنها موحذة  ي طميؿ  :مميزا ها

ؽااالوة ؽلاااى ؽاااذم الحؾاااشف ؽليهاااا ل وقؾ اااا الصاااؾ  ؽلاااى العااامؿ ل طاااول للما هاااا   ل  صاااؾوبة جؾلم اااا وف م اااا :ؽيوبهاااا

  .بع ولة

 :يأجي كما ألاجناس اشم أطلق

 الوالاو طشغ مست القذيمة باألظاطيا مشثبط خيالي اصت را  يوون  قذ Theobroma آلال ة غزاء مؾناه. 

 الباظي  طشغ:  مست مميزة صفة ؽن ا،جشغ اظ  يؾبا قذ Trifolium  الوسيقات رلزي يؾن  والز. 
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 ا،جااشغ اظاا  يؾبااا قااذ  
ً
 , Bauhinia أو  Caesalpinia ظاايزالبيشيا طااشغ  ااي  مااا الؾلماااء بؾاا  لااز شى  ثكشيمااا

Avicennia , Rhazya....ا،خ 

  بياااا ا،جاااشغ اظااا  مااان ألاول  ا،حاااشف ويكحااا  capital letter الاظااا  ؽااان ماااأخورة ألاظاااماء ثلاااك لاناااد إرا إال ل 

  ألاول  ا،حااشف فيكحاا  crocus والضؽفااشان Iris الطياا  ؽااش   أطناااط  ااي  اا  الااذاسض
ً
 الاثجاااه يأخااز ال ولكاان ل صاالياا

 . بياة ألاظماء طميؿ أظماء من ألاولى ا،حشوف  ثكح رلك وؽلى الشأ  بهزا الخعمية ؽل   ي ا،حذيص

  :مصببات جصمية النىع

 اي  ماا اللثيشياة أو اليونانياة الللاة مان أ  ا أو للمحين اثحاد أو للمة من مأخور الاظ  يوون  أن  grandiflora 

 ألاصااس  بيا أ 

 النااااااااااوؼ رلااااااااااك إفااااااااااشاد  ااااااااااي ممياااااااااازة صاااااااااافة ثوااااااااااون  وقااااااااااذ  alba وألاحمااااااااااش rubra وألاظااااااااااود nigra واإلاناااااااااازسؼ sativa  

 .   spinosa والؽولي vulgris والبا    communisواإلانخؽش

 لاإلظاااكنذساين النباااات ماااوطن ؽلاااى ثاااذل وقاااذ alexandrinum اإلاصاااش   او  egyptiaca  الؾشباااي أو Arabica  أو 

 . japonica اليابايي أو  sinesis الصين 

 اشخاص اظماء ؽلى ثذل. 

 فطااااش اظاااا   ااااي  مااااا فيهااااا اإلاحصاااالة خااااشى ألا  النباثيااااة ألاطناااااط اظااااماء ماااان الخعاااامية ثشؽااااق ا،حاااااالت بؾاااا  و ااااي 

 الناااوؼ اظااا  مااان ألاول  ا،حاااشف ويكحااا   vitis الؾنااا  أوسا  يصاااي  الاااز   plasmopora viticola بلصمويااااسا

 .خاصة اظحشنائية حاالت  ي إال صلياة باحشف

 :لحنغي  ألاظماء الؾلمية لحوون رات صفة ؽلمية وألاظغقواؽذ ال

 ولت Family فصيلة إلى طشغ لت Genus طشغ إلى نوؼ ولت  Species نوؼ إلى  Individualنباجي فشد لت يشح   .1

 اإلاملكااة إلااى رلااك ولاات   Division قعاا  إلااى صااف ولاات Class( طائفااة) صااف إلااى سثبااة ولاات  Order سثبااة إلااى فصاايلة

 .The Plant Kingdom النباثية

o ضشب"  الصنف " Variety 

o النوؼ                  Species 

o ا،جشغ   Genus 

o قبيلة    Tribe  

o ة"  فصيلة ثحد
َ
صيل

ُ
  cideae– باإلاقطؿ وثشحه     Subfamily ف

o ة
َ
  aceae – باإلاقطؿ وثشحه     Family                          الفصيل

o الشثبة Order                                   باإلاقطؿ وثشحه  –ales 

o (طائفة) الصف              Class     باإلاقطؿ وثشحه   –ae 

o  ( ؼؾبة) القعDivision             باإلاقطؿ وثشحه  –phyta 

o  ( اإلاملكة) الؾالPhylum                      النباثية اإلاملكة plant kingdom 
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 .Individual شدف Strain  ؽتاة ل Cultivar  صساؽية ظللة – Rase ظللة:  وهي الصف ثحد ثصشيفية وحذات ثوطذ

 اإلاجموؽة اظ  قبت sub القطؿ بإضافة محوظطة مجموؽات إلى ا،حاطة وقد الكبياة اإلاجموؽات ثقعي  يمكن .2

 نوياااااؿ – طنااااايغ – قبيلاااااة – ؽاااااويل  – فاااااةئطوي –  ؼاااااؾبة  Suborderسثباااااة وثحاااااد  subfamilyفصااااايلة ثحاااااد مسااااات

 .واكزا...

 يحواون مان اظا  ا،جاش الاظا يج  ان يواون  .3
ً
 باظا  الناوؼ الاز  يواون ؽاادة ؽبااسة ؽان الؾل ا  رنائياا

ً
غ محبوؽاا

 (.الؽق النوعي)صفة 

 فقط .4
ً
 واحذا

ً
 ؽلميا

ً
  .ال يحمت أ  فشد نباجي ظوى اظما

5.  
ً
أماااا ا،حاااشف ألاول مااان لااات مااان اظااا  ألاطنااااط وألانااااواؼ   smallيكحااا  ا،حاااشف ألاول مااان اظااا  الناااوؼ صااالياا

 .  underlined أو يوضؿ ثحتها خط italics بحشوف مائلة 

ؽااال  قااام بشؽااشه ؽلااى أن يكحاا  بؾااذ اظاا  النااوؼ و ااي حالااة جلييااا وضااؿ  أول الؾل اا  للنبااات اظاا   الاظاا يؽاامت  .6

 باظا  الؾاال  الاز  قاام  الاظ النوؼ مؿ بقاء  أو ا،جشغ 
ً
ألاصلي فيوضؿ اظا  الؾاال  ألاول باين قوظاين محبوؽاا

 .بالحنغي  ا،جذيذ

وجؽاااز ؽاااان رلاااك بؾاااا   aceaeوثشحهاااا  بااااإلاقطؿ  مااااشادف لاااص أو  أطناظااا ايؽاااحق اظااا  الفصاااايلة مااان اظاااا  احاااذ  .7

  palmae النخيلياااة  والفصاايلة  Gramineaeألاظااماء التااا  اظااحؾملد لفتااااة طويلااة مسااات الفصاايلة النجيلياااة 

  . aceaeباإلاقطؿ  ثشحه بذيلة  بأظماءويمكن ثميزاا 

خاااز لحمسياات ثلاااك ألاظااماء يح أقااذمفاااإن  إفشادااااإرا ضاامد مجموؽحااان نباثيحاااان  ااي مجموؽااة واحاااذة مخؽااابهة  .8

 .اإلاجموؽة ا،جذيذة

لحجناا  الحلياااات غيااا اإلالئمااة  ااي الخعاامية   Nomina conservandaوضااؾد قائمااة خاصااة معااحشناة ظااميد  .9

 دون ثصشف
ً
 طامذا

ً
 .نخيجة لحطبيق القواؽذ ثطبيقا

  :  aceaeمنتهية باألحرف  بأشماءوالتي اشخبدلد  aceaeفيما يلي أشماء الفصائل ذات النهايات غير 

  العربي للفصيلة الاشم  aceaeالالثيني غير منتهيا ب  الاشم  aceaeالالثيني الحديث املنحهي ب  الاشم

Poaceae Graminae الفصيلة النجيلية 

Areaceae Palmae الفصيلة النخيلية  

Brassicaceae Cruciferae الفصيلة الصليبية  

Fabaceae Leguminosae الفصيلة القشنية  

Apiaceae Umbelliferae الفصيلة ا،خيمية  

Lamiaceae Labiatae الفصيلة الؽفوية  

Astraceae Compositae الفصيلة اإلاش بة  
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  :الصفات التي يبدأ فيها علم الحصنيف هي أول إن :  3املحاضرة  

 Morphologyصفات الؽوت الغااش   .1

 Anatomyالخؽشيح   .2

  Photochemistry الصفات الكيميائية .3

   Cytologyؽل  ا،خليص  .4

 Pollen grains من حبوب اللقاح  مأخورواو   palynologyؽل  دساظة حبوب اللقاح  .5

  :يشمل   Morphologyصفات الشكل الظاهري 

  جؽمت ألاوسا  والعيقان..... الصفات ا،خضشية  -1

  جؽمت الضاشة والنوسة.... الصفات الضاشية  -2

 الحصاااشيف ؽمليااة  ااي النبااات أطاااضاء أااا  ماان جؾحبااا وهاااي النباثااات وثقعااي  يفثصااش ؽملياااة  ااي قيمااة الضاااشة  جؾحبااا

 :الحالية لألظباب

 .اإلاخحلفة واإلاناخية البيئية بالغشوف ثأرشا النبات أطضاء أقت هي .1

 النباثااات سثبااد ولاازلك اإلاخحلفااة النباثااات ثميااز والتاا  والواضااحة ألاظاظااية الاخحلفااات ماان  سيااا ؽلااى ثححااو   .2

 الاذاخلي ثش يبهاا و اي ا،خااسيي ؼاول ا  ي اإلاائية النباثات ثخؽابص قذ:  مسل.  وأنواؼ وأطناط ائتوفص سث  ؽذة إلى

 .للملوحة اإلاحبة والنباثات ا،جفافية النباثات و زلك أصااساا ثش ي   ي ثخحلف ولك ها

 مااااا أنهااااا اإلاحااااوس الااااز  يحماااات " الضاشيااااة" إن الضاااااشة هااااي الصااااحي اإلاميااااز  ااااي حياااااة النباثااااات لاظاااايات الباااازوس  .3

  .أؽضاء الحوارش  ي النباثات الضاشية ل وهي ا،جضء ألاظاسح  للحوارش ا،جشسح 

 :جعريف الزهرة

 ولونااد بؾضا ا مان وثقاسباد قصاشت العاا  ؽلاى فالعالميات ل ا،جشسااح  الحواارش للاش  مححاوسة ظاا  ؽان ؽبااسة هاي

  ثخااشض لوهاي ا،جشسااح  الحوااارش وهاي خاصااة وعيفااة ألداء الضااشة
ً
 خضااشاء وسقااة ؽان ؽباااسة هااي التا  قنابااة إبااط مان غالبااا

  اللااون 
ً
 محاااوس " ويعااا   محاااوس  مااان ألاصااااس ثخاااشض وقاااذ. ملوناااة القنابااة ثواااون  حياااص ا،ج نمياااة  اااي مااا ناااذس فيماااا إال غالباااا

 . طالعة أو مؾنقة ثوون  وقذ"  الضاشة
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 القنابااةBract  : ااي ا،ج ااة ألاماميااة للضاااشة  
ً
قااذ ثوااون خضااشاء أو حشؼاافية أو معااشنة وهااي ثوطااذ دائمااا

"  Posterior Sideوا،جانا  ا،خلفاي  Anterior Sideويعا   طانا  الضااشة اإلاواط ااة للقناباة با،جانا  ألاماامي 

شفية ل وقذ ثوون القنابات ؽادة أصلش ل وال يعحؾمت ازين اإلاصطلحين  ي حالة ألاصااس الط” ألاصااس ا،جانبية

 من ألاوسا  الؾادية
ً
  .حجما

  القنيباتBracteole  : اي  2قذ ثوطذ وسيقات صلياة محمولة ؽلى ؽنق الضاشة جع   قنيباات وقاذ ثواون 

روات الفلقحاااااااين ل وواحاااااااذة  اااااااي روات الفلقاااااااة الواحاااااااذة وهااااااااي قاااااااذ ثواااااااون خضاااااااشاء أو حشؼااااااافية أو صاااااااالبة 

  ".ؼو ية"

  الحخدReceptacle :  او ا،جضء الز  ثحمت ؽلياص ألاؽضااء الضاشياة وااو ا،جاضء الطش اي مان الؾناق والاز

 ما يوون منحفخ أو معحطيت أو قشصح  أو دائش   ما  ي الفصايلة الصاليبية اماا  اي الحفااح والفشاولاة 
ً
غالبا

 Anthophoreوقااذ يعاحطيت الحخاد باين الكااأط والحاويب ويعا   با،حامات الضاااش  . فيواون الحخاد مناحفخ

يعاحطيت باين  أو  Anderogynophoreيعحطيت بين الحويب وألاظذية فيع   با،حامات العاذا ي اإلاحااعي  أو 

  . Gynophoreالطلؿ واإلاحاؼ فيع   با،حامت اإلاحاعي 

  يححاو  الحخاد ؽلاى غاذد سحيقياة ،جازب ا،حؽاشات حتاا  ثاح  ؽملياة الحلقايح وؤلاخصااب والشحياق ماا اااو

  .إال محلول ظكش  

  3-2يتا اا  ماان ؽااذد ماان العاابلت قااذ ثوااون ماان  :Calyxالكأأأس 
ً
 5 ااي فصاايلة واحااذة الصااليبية أو  4 أونااادسا

  . ي مؾغ  الفصائت ل ويؾحبا اإلاحيط ألاول ا،خاسيي للضاشة 

  حماية الضاشة وألاؽضاء الذاخلية فيها: وعيفحص.  

  ت   ماااا  اااي صااااشة الؾاااانق غالباااا ماااا يواااون لاااون العااابلت أخضاااش إال أناااص أحياناااا قاااذ يواااون ملوناااا بلاااون الباااحل

 لؾااذد  Petaloid sepalous ظاابلنها ملونااص جعاا   ظاابلت بحليااة
ً
 معاااويا

ً
 مااا يوااون ؽااذد العاابلت غالبااا

  .2البحلت إال أنص  ي الفصيلة الشطلية وا،خشخاؼية يوون ؽذد العبلت فيها 

  ل و 
ً
 ثواااون العاااابلت ؽلاااى محاااايط واحاااذ إال أنااااص قاااذ ثوااااون ؽلاااى محيطااااين أحياناااا

ً
العاااابلت قاااذ ثوااااون غالباااا

  .ظائبة  ما  ي الوسد واإلانسوس أو قذ ثوون العبلت ملححمة  ما  ي الباصالء

    حاول  اأط و ثحاد  اأط  ”قاذ يوطاذ محايط إضاا ي خااسيي محايط بالكاأط يعاEpipetalous " ماا  اي 

  .صاشة القطن أو الفصيلة ا،خباصية

 ح وؤلاخصااااب ويعااا    اااي اااازه ا،حالاااة قاااذ يعاااحذي  الكاااأط ؽلاااى الحخاااد وال يخعااااقط بؾاااذ ؽملياااة الحلقاااي :

  . ما  ي البارنجان" presistantالكأط اإلاعحذي  

  بمجااااااشد ثفااااااحح الضاااااااشة ويعاااااا    ااااااي ااااااازه ا،حالااااااة 
ً
الكااااااأط ظااااااشيؿ الخعاااااااقط : قااااااذ يخعاااااااقط الكااااااأط مبكااااااشا

Cadocous "ما  ي ا،خشخاػ .  

 ؽقيقة و فصيلة اإلانجولية قذ ال ثحميز العبلت ؽن البحلت  ي بؾ  فصائت الفلقحين  ما  ي فصيلة ال

  .Tepalومفشداا ثبلة  Perianthويوونان الللف الضاش  

 جعاؽذ العبلت  ي ؽملية إنخؽاس البزوس والسماس.  
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 أن الكاأط يواون ؽلاى ؼاوت حافغاة مقفلاة و  قذ نجذ  ي بؾا  ا،حااالت وخاصاة  اي أصاااس اإلانااطق ا،حااسة

  .اإلااءملحفة حول الباؽ  الضاش  ل حيص ثمحلئ ا،حافغص ب

 :أشكال الكأس

  .Tubularالكأط ألانبوبي  .1

  . ما  ي العلفيا  petaloidالكأط البحلي  .2

  . ما  ي العكشان والذاثوسة pitcher – like" الشمايي " الكأط ؼبص ا،جشة  .3

  .الشيحان ي   ما  Labaitaeالكأط الؽفو   .4

  . ما  ي ال يبعكغ Bell – form" ا،جشسح "  الكأط الناقوسح  .5

ااون  واااو البااحلت ماان ؽااذد ماان يحوااون  : Corolla جالحأأىي
ّ
 بااألوان ويحلااون  ل الكااأط بؾااذ الااذاخلي السااايي اإلاحاايط يو

 .وؤلاخصاب الحلقيح ؽملية ثح  حت  والطيوس  ا،حؽشات ،جزب صااية

 اإلاادرشات مان ألاظاظاية الذاخلياة ألاؽضااء حماياةو  وؤلاخصاب الحلقيح ؽملية إلثمام ا،حؽشات طزب : وعيفحص

 .يةا،خاسط

 : يلي كما حاالت عدة للحىيج

  الحويب يوون  قذ .1
ً
 .Anemon ألانيمون   ي  ما" Apetalous الحويب ؽذي " للنبات فيقال غائبا

 يمياااااز وااااازا" Polypetalous البااااحلت ظااااائ " للنبااااات فيقااااال منفصااااالة البااااحلت ثوااااون  فقااااذ الحااااويب يوطااااذ قااااذ .2

 للنباات فيقاال مجحمؾاة الباحلت ثواون  ذقا أو" . Archichlamydeae الباحلت ظاائبة" صاف ثحد مجموؽة

 البااااااااااااااااااحلت ملححمااااااااااااااااااة” صااااااااااااااااااف ثحااااااااااااااااااد مجموؽااااااااااااااااااة يميااااااااااااااااااز وااااااااااااااااااازا" Gamopetalus البااااااااااااااااااحلت ملححمااااااااااااااااااة"

Metachlamydeae“ 

 Penta ومضااااؽفا ها وجعااا   خماظاااية ألاوسا  الضاشياااة 5 اااي أصاااااس روات الفلقحاااين يواااون ؽاااذد الباااحلت  .3

merous  ثوون 
ً
  .Tetramerousوسا  الضاشية ومضاؽفا ها وجع   سباؽية ألا  4وأحيانا

ويمكاان اؽحباااس ااازين ا،جااضيئين مناااعشين لنصاات وؽنااق الوسقااة  Clawوعلااف  Limbثحميااز البااحلت إلااى نصاات  .4

ثحميااااااز النباثااااااات رات ألاصااااااااس ملححمااااااة البااااااحلت بأنهااااااا أ  ااااااا ثطااااااوس ماااااان النباثااااااات رات ألاصااااااااس منفصاااااالة )

 (.البحلت

ومضاااااااااؽفا ها وجعاااااااا   رلريااااااااة ألاوسا   3د ألاوسا  الضاشيااااااااة أّمااااااااا أصااااااااااس روات الفلقااااااااة الواحااااااااذة يوااااااااون ؽااااااااذ .5

  .إال أنص قذ يؽز ؽن ازه القاؽذة الفصيلة الؽقيقية وا،حميضية Trimerousالضاشية

ثوااااون أ  ااااا أاميااااة ماااان أؼااااوال "للحااااويب أامّيااااة  باااااى  ااااي ؽمليااااة الحصااااشيف وجعاااامية الكسيااااا ماااان الفصااااائت  .6

 ". الكأط

 :أشكال الحىيج

  :ملححمة عندما ثكىن البحالت .1

  Cruciformالحويب الصليب   •



 7صفحة  نبت 222منى سليمان الوهيبي 

حياااص يأخاااز ؼاااوت الصااالي  ويحواااون مااان اسباااؿ باااحلت مشثباااة ؽلاااى ؼاااوت الصااالي  منحغماااة  اااي محاااوسين بؽاااوت 

  .محؾامذ ومحقاطؿ ولزلك ظميد بالفصيلة الصليبية بناء ؽلى ؼوت الحويب

  Rotateالحىيج الدائري  •

 . باؼشة من ا،جضء القاؽذ  العفلي وا،جضء الؾلو  الطماط  وفيص يخعؿ الحويب اإلالحح  م إصااس  ما  ي 

  Tubularالحىيج ألاهبىبي  •

واو يأخز الؽوت ألانبوبي حيص يخحص ا،جضء اإلانبعط من النصت إلى ا،جضء ألانبوبي الطويت  ما  ي ألاصااس 

ؽمليااة  لحاادواازا الححااوس يواون  helianthusالذاخلياة للنااوسة ال مياة  ااي الفصايلة اإلاش بااة مساات ؽبااد الؽاامغ 

أخاشى وقاذ ثخعا  ؽملياة الحلقايح  إلاىالحلقيح ورلك ؽن طشيق ملقح خاص ورلاك بطياا طويات اإلانقااس مان صااشة 

 . ؽن طشيق حؽشات خاصة

  Labiateالحىيج الشفىي  •

  : ما  ي  الؽفةحيص يوون الحويب انا ما يؽبص 

o  (رلذ بحلت ملححمات) الؽفة العفلى      

o    ( محان بحلحان ملحح) الؽفة الؾليا 

  Funnel formالحىيج القمعي  •

 إلى أؽلى حيص ثشحه  
ً
  . Nictoniaاإلالححمة  ما  ي الذخان  باالثصالانا ثخعؿ أنبوبة الحويب ثذسيجيا

  ”Pitcher-like “Urceslate الحىيج شبه الجرة  •

 Ericaceaeمن الفصيلة ألاسيكية   Ericaحيص يأخز الحويب ؼوت ا،جشة  ما  ي 

  campanulateىس ي الحىيج الناق •

 ول اا فصاوص  ماا  اي 
ً
حيص يحخز الحويب ؼوت الناقوط فاألنبوبة الحويجية طول ا مست ؽشض ا أو أطول قليل

 .  campanula مبانيوال 

  ":شائبة"عندما ثكىن البحالت منفصلة  .2

  .مست الوسد  Roseformالحويب الوسد   •

 مست الفصيلة القشنية   Papilioformالحويب الفشاشح   •

 أمااااا معااااشنة  قأأأأد هاأأأأد حافأأأأة البأأأأحالتToothed  أو مفصصااااة لLobed أو مك وفااااة لcleft  أو مجضئااااة ل

parted   او مقعمة لDivided.  قذ ثوطذ صوائذ ؽلى الللف الضاش  وهي ؽباسة ؽن نمو خاسيي أام ا

 . ما  ي الذفلة والناطغ  Cronaالحاض 

 ة ماااان الحخاااااد وخاصااااة مااااا بااااين الحاااااويب التاااا  ثخااااشض مااااان أمااااا ن محفشقاااا كمأأأأا ثىجأأأأد اليأأأأد  الرحيقيأأأأأة

 ". الطلؿ"وألاظذية 

 


