
 1صفحة  منى سليمان الوهيبي 

 :Orders and families of Angiospermeالسجب والفصائل الهامت لكاسياث البروز : 21محاضسة 

  

 :Dicotyledoneae الفلقتين ذواث: ثاهيا

 Class: dicotyledoneae الفللخين ذواث الىباجاث

 

 البدائيت الىباجاث حؼمل ألنها ،  كدما الصهسيت الىباجاث مجاميؼ اهثر الفللخين ذواث اغخباز غلى الحدًثت الخلظيم هظم جخفم

 وأشجاز شجييراث أو أغؼاب الفللخين ذواث هباجاث .املخىططت الجيىلىجيت الػصىز  صخىز  بين حفسياتها وجدث والتي ، الصفاث

 :ألاجيت باملميزاث وجخميز

 ػىبيت الخػسق  .1
ً
  ألاوزاق غالبا

 الحصم الىغائيت في الظاق مسجبت في اططىاهه وغائيت ، والحصمت مفخىحت أي ًىجد وظيج الىمبيىم بين الخؼب واللحاء  .2

  .ولرلً جمخاش طيلانها بالخغلظ الثاهىي وهرلً جروزها

  .ألاشهاز زباغيت او خماطيت ألاوزاق الصهسيت ، وفي الىادز جيىن ثالثيت هما في ذواث الفللت الىاحدة .3

 املجمىع الجرزي ، وال ًضمحل هما في ذواث الفللت الىاحدة .4
ً
  ًىمى جرًس الجىين ميىها

 جضمس واحدة وجبلى ألاخسي جىجد فللخان في جىين البرزة ، وكد جيىن الفللخان غير مدظاويخين وفي بػض الىباجاث  .5

 258ًخخلف غدد السجب والفصائل للىباجاث ذواث الفللخين مً جصييف آلخس ،ويبلغ غدد الفصائل في هظام اهجلس  .6

زجبت ، اما بس ي فلظم  76فصيلت مىشغت بين  264زجبت ، بيىما ًبلغ غددها في هظام هدؼيظىن  44فصيلت مىشغت بين 

 .زجبت  22، فصيلت  255ذواث الفللخين إلى 

7.  

 :دليل زجب ذواث الفلقتين حسب  هظام اهجلس

 ARCHICHLAMYDEAEجحت الصف منفصل البتالث ( 2)

  .الفالاشهاز غازيه ليع لها غ___ 1

   Verticillatae               او اهثر مً ألاهياض الجىيييت  22الظيلان ظاهسة الػلد مضلػه مثل ألاوىشيخم والبىيضت لها ___ 2  

  البىيضت لها هيع جىيجي واحد___ 2  

  Piperalesالىباجاث أغؼاب ، الصهسة خىثى ، الىىزه طيبلت   ___ 3      

  أشجاز ، الصهسة وحيدة جيع والىىزة غادة هسيتالىباجاث ___ 3      

  البروز اهدوطبيرميت ، واملبيض غلىي ___ 

  salicales   الثمسة غلبت والبروز شغبيت ___  5   

  Myricales   الثمسة بىدكت ، لبيت أو حظليت ___ 5   

 البروز غدًمت ألاهدوطبرم ___ 4

  Juglandales          املبيض طفلي ___ 6      

  Urticales    املبيض غلىي ___ 6      



 2صفحة  منى سليمان الوهيبي 

 الصهسة لها غالف شهسي واحد ميىن مً محيط واحد او محيطين __ 1

 البخالث طائبت__ 7         

  الغالف الصهسي غير مخميز إلى طبالث او بخالث__  8           

  proteales   البروز ال اهدوطبرميت __ 9              

  البروز اهدوطبرميت__  9              

  Santalales   ألاطدًت ملابلت ملخصلت البخالث __ 12

  Aristolochiales   ألاطدًت مخبادلت مؼ الخبالث___ 12

  Polygonales  ألاطدًت غدًدة والصهسة خىثى ___ 12

 الغالف الصهسي مميز إلى هأض وجىيج___8   

  Centrospermae الجىين مىحجي او لىلبي وهادزا مظخليم ، الىضؼ املؼيمي كاغديي او مسهصي طائب___11      

 الجىين مظخليم والىضؼ املؼيمي محىزي او جدازي ___11     

  Rauales .      ألاوزاق الصهسيه في جسجيب حلصووي والىسابل مىفصلت___12       

 .جسجيب طىازي والىسابل ملخحمتألاوزاق الصهسيه في ___12       

 .املخاع طفلي او غلىي وملخحم___13         

 ألاطدًه في محيطين او محيط واحد ملابلت للظبالث___4

 .ألاطدًت في محيطين وغدد افساد املحيط مثل غدد البخالث___15             

 البطىيه والىلير إلى أغلى ، اوكائمه بحيث جخجه السافي الظهسيه والىلير إلى اطفلالبىيضاث مػللت بحيث جخجه السافي ___16

    Geraniales  

 البىيضاث مػللت بحيث جخجه السافي البطىيه والىلير إلى اطفل او كائمت بحيث جخجه السافي البطىيه والىلير إلى أغلى___16  

     Sapindales  

  Rhamuales          ألاطدًه في محيط واحد وملابله للبخالث___15   

 ألاطدًت غدًدة__ 14

 املخاع غلىي ___17 

  Malvales املؼيمت محىزيه والبخالث ملخفه___18   

  Parietales املؼيمت جدازيه والخبالث متراهبه___18   

 املخاع طفلي او محاط بىأض شهسي ___17 

  Upuntiales   والبخالث غدًدة مخداخلت والىباجاث لحميت مغطاه بأػىانالظبالث ___19     

 5او  4الظبالث والبخالث ___19     

  Myrtiflorae  البىيضاث غدًدة بيل هسبله وفي حالت البىيضاث اللليلت ًحاط املخاع بالىأض الصهسي ___22  

  Umbelliflorae       والىىزه خيمت او محدودةفي ول حجسة واملبيض طفلي،  2او  1البىيضاث ___22  

 



 3صفحة  منى سليمان الوهيبي 

  SYMPETALAE  جحت الصف ملتحم البتالث( 1) 

 البخالث ملخحمت___7

 املخاع غلىي ___21  

      Ericales  ألاطدًه ليظذ فىق بخليت___22     

 ألاطدًت جلابل البخالث___23

 املبيض غسفت واحدة___24            

       Primulalesالىضؼ املؼيمي مسهصي طائب___25              

     Plumbaginales     (بىيضه واحدة)الىضؼ املؼيمي كاغدي ___25              

  Ebenales   غسف( 5-2)املبيض ___24

 ألاطدًه مخبادٌ مؼ البخالث___23  

 والثمسة ليظذ غلبه حليهالبخالث ملىهه ___26      

  Coniortae البخالث ملخفه ، املبيض هسبلخان طائبخان او ملخحمخان ، وألاطدًه مخصله بلاغدة الخىيج___27        

  Tubi florae   البخالث متراهبه والىسابل ملخحمه وألاطدًه مخصلت بفىهت ألاهبىبه الخىيجيه___27

  Plantaginales   البخالث غير ملىهه غؼائيه والثمسة غلبه حليت___26      

 املخاع طفلي___21

  Rubiales  ألاطدًه طائبه ، ألاوزاق مخلابلت___28 

 ألاطدًه ملخحمه ، الىزاق مخبادلت___28

         Cucurhitalesوالىضؼ املؼيمي جدازي  3الىسابل ___29   

  Campanulaceae ؼيمي محىزي او بىيضه واحدة في وضؼ مؼيمي كمي او كاغديوالىضؼ امل 2الىسابل غادة ___29   

 

 Order VERTICELLATEAEزجبت الكاشوازينياث  .2

 : حؼمل هره الفصيلت زجبه واحده هي

  Fam. CASUARINAGEAE الفصيلت الياشوازيييت  

 

 

 

 

 Order PEPERALES زجبت الفلفلياث .1

   FAM. PIPERACEAEالفصيلت الفلفليت

 

 



 4صفحة  منى سليمان الوهيبي 

 Order SALICALES زجبت الصفصافياث .3

   Fam. SALICACEAEحؼمل فصيلت واحده هي الفصيلت الصفصافيت

 

 

 

 

 Order URTICALES زجبت الحسيقياث .4

o الفصيلت الخىجيت Fam. MORACEAE    

o الفصيلت الحسيليت   Fam. URTICACEAE  

 

 Order PROTEALES  زجبت البروجيالياث .5

  Fam. PROTEACEAEالفصيلت البروجياطيه

 

 

 

 Order SANTALALES  زجبت الصندلياث .6

  Fam. SANTALACEAEالفصيلت الصىدليه

 

 

 

 

 

 :فصائل زجبت السنتروسبرمياث .7

A.  الفصيلت السمساميتCHENOPODIACEAE  

B.  ًًفصيلت غسف الدAMARANTHACEAE  

C.  الفصيلت الجهىميتNYCTAGINACEAE  

D.  الفصيلت الفيخىلىيتPHYTOLACCACEAE  

E.  الفصيلت الغظىليتAIZOACEAE  

F.  الفصيلت السجليهPORTULACACEAE  

G.  الفصيلت اللسهفليت CARYOPHIYLLACEAE 

 



 5صفحة  منى سليمان الوهيبي 

 :Order RANALES  زجبت الشقيقياث .8

 :حؼمل السجبت غدد هبير مً الفصائل ًمىً جلظيمها الى مجمىغخين

 ( Annonaceaeواللؼطيت  Lauraceae، الغازيت  Magnoliaceaeاملاهىليت)هباجاتها خؼبيت ، اوسجتها جحخىي خالًا شيديت  .1

  Nymphaeaceae، البؼىيىيت  Ranvnculaceaeالفصيلت الؼليليت. ) هباجاتها غؼبيه ال جحخىي خالًا شيديت .2

  . Ceratophyllaceae وفصيلت هخؼىغ الحىث  Berberidaceaeوالبربسيدًت

 

 


