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 Important orders and families of Angiospermeبيان بالسجب والفصائل الهامت لكاسياث البروز :  31محاضسة 

 Monocotyledoneae  ذواث الفلقت الىاحدة: أوال ً

 Typhaceaeالفصُلت الدٌضُت         Pandanalesزجبه الديسياث  .3

  Hydrocharytaceaeفصُلت ألالىدًا  , Potamogatonacaeفصُلت لضان البدر      Helobiaeزجبت النباجاث املائيت  .2

 Cyperaceaeالفصُلت الضعدًت  .  Gramineaeالفصُلت الىجُلت      Glumifloraeزجبت قتبعياث ألاشهاز  .3

  Falmaeالفصُلت الىسُلُت        Principesزجبت النخيلياث  .4

  Lemnaceaeفصُلت عدش املاء ,   Araceaeالفصُلت القلقاصُت       Spathifloraeزجبت أغسيضياث النىزاث  .5

  Bromeliaceaeفصُلت ألاهاهاش ,     Pontederiaceaeفصُلت ًاصيذ املاء        Farinosaeزجبت الدقيقياث  .6

  Lilifloraeالصنبقاث زجبت  .7

a.  ت   Juncaceaeالفصُلت الضاٍر

b.  الفصُلت السهبقُتLilicaceae  

c.  الفصُلت النرجضُتAmaryllidaceae  

d.  الفصُلت الضىصيُتIridaceae  

  Soitaminaeزجبت املىشياث  .8

a.  الفصُلت املىزٍت Musaceae  

b.  الفصُلت الجنزبُلZingiberaceae  

c.  الفصُلت الضيبلُتCannaceae  

d.  رجبت السحلبُاث Microspermae  

e.  الفصُلت السحلبُت Orchidaceae  

 

 Arohichlamydeae ذواث الفلقتين: ثانيا ً

ت ( أ)   Achlamydese or Monochlamydeaeذاث الغالف غير املخميز او عاٍر

يُت       Verticillataeزجبت  الكاشوازينياث  .1   Casuarinacaeالفصُلت الكازواٍر

  Salicaceaeالفصُلت الصفصافُت     Salicalesزجبت  الصفصافياث   .2

  Urticaceaeالفصُلت الحراقُت  .     Moraceaeالخىجُت  الفصُلت        Urticalesزجبت  الحساقياث  .3

  Proteaceaesفصُلت الجرفلُا     Frotealesزجبت  الجسفليا .4

  Centrospermaeالعشبياث املحىزيت زجبت   .5

a. فصُلت السربُذChenopodiaoeae  
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b. فصُلت ألامراحطAmerantaceae  

c. فصُلت الجهىمُت My  

d. فصُلت حي خلم 

e.  فصُلت الرجلت 

f. فصُلت القرهفل  

 

 Fam. Convolvulaceaeالعائلت العليقيت  .3

  Ipomoea purpareaصذ الحضً 

 اعشاب: الىباث 

 مدضلقت: الضاق 

 مخبادلت مركبت راخُت معىقت: ألاوراق

 ألازهار في هىراث

 الثمر زىثى مىخظمت صفلُت 

  الثمرة علبت

 

 Fam. Solanaceaeالعائلت الباذنجانيت  .2

  Withania Somniferaصم الفرار

 عشب بري صام

 الضاق قائمت

 ألاوراق مخبادلت معىقت بضُطت

 ألازهار في هىراث مددودة عقربُت او قىقعُت

  الثمار لبُت

 Fam. Gramineaeالعائلت النجيليت  .1

  .Sorghum s.p الىجُل 

 اعشاب خىلُت صُفُت

لت قائمت مضمطه  الضاق طٍى

لت  ألاوراق مخبادلت على الضاق في صفىف طٍى

 اخادي املضكً والجيط

 ألازهار جدمل في هىراث صيبلُت مركبت

  الثمرة برة
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  .EuphorbiaceaeFam العائلت اللبنيت  .4

  Ricimus Communisهباث الخروع 

 شجيراث مخباًىه منها اعشاب واشجار

ت  بعضها مائُت وألازري صحراٍو

شُت الخعرق   ألاوراق بضُطت راخُت او مفصصت َر

 الىىرة غير مددودة بضُطت او مركبت

 ألازهار وخُدة الجيط املؤهثت جىجد على الىىرة 

 اخادي املضكً اخادي الجيط

  الثمرة ميشقت الى زالر زميراث

 Fam. Asclepiadaceaeالعائلت العشازيت  .5

 Caletropiss proceraالعشار 

 الىباث شجيراث ًىجد باوسجتها مىاد لبيُت صامت

 مثل هباث الحمارا البعض مدضلقاث 

 كبيرة لحمُت بضُطت مخقابلت مخعامدة لها أذًىاث: ألاوراق 

 ألازهار زىثى مدمىله في هىراث وخُدة الشعبت أو زىائُتها 

  الثمرة جرابُت مخجمعت مً زمرجين

 Fam. Verbenaceaeالعائلت الفسبينيت  .6

  Clerodendrum gluprumالُاصمين السفر 

 الىباث شجيراث والبعض مدضلقاث

 الضاق مربعت الشكل في املقطع العرض ي

 ألاوراق مخقابلت بضُطت

 الىىرة مددودة ذاث شعبخين

 السهرة زىثى وخُدة الىخاظر صفلُت

 او عدد مً البىدقُاث( , لحمي , زشبي أجساء مخىصط 3الجدار الثمري ًىقضم الى )الثمرة خضلت 

   .CompositaeFamالعائلت املسكبت  .7

 Helianthus annuusدوار الشمط 

 الىباث اعشاب والقلُل منها شجيراث

 .ألاوراق مخبادلت قد جكىن مخقابلت وهي بضُطت عدًمت ألاذًىاث معىقت

 الىىرة هامت مغلفت بعدد مً القىاباث حضمى قالفت

 ازهار زارجُت حضمي ازهار شعاعُت

  الثمرة صبضالءار عقُمت جسرج كل زهرة مً ابط قىابت ازهار وخُدة الجيط املؤهثت ًطلق عليها ازه
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  Fam: Rhammaceaeالعائلت العنابيت  .8

 Zizyphus spina- Christiالىبق 

 اشجار قدًمت جسرع مً أجل زمرها الحلى: الىباجاث 

 ألاوراق مخبادلت بضُطت ذاث أذًىاث شىكُت

 ألازهار مدمىلت في هىراث مشطُت او مددودة

 حضلت الثمرة حشبه ال

  Fam. Tamaricaceaeالعائلت ألاثليت  .9

 Tamaerix niloticaألازل 

اح او رمال: الىباجاث   في املىاطق الجفافُت او امللحُت وجسرع كمصداث ٍر
ً
 .أشجار او شجيراث حعِش غالبا

 ألاوراق خرشفُت صغيرة مخبادلت عدًمت ألاذًىاث

 الىىرة صيبلُت مكخظت ولىنها ابُض

  الثمار علبت

 Fam: Malvaceaeالعائلت الخباشيت  .11

 Hibiscus rorea sinenisisالهُبِضكط 

 Fam: Rosaceaeالعائلت الىزديت  .11

 .Rosa s.pالىباث 

 الفقيراثالثمرة مخجمعت مً 

  Fam: Caryophyllaceaeالفصيلت القسنفل  .12

 Dianthus Carphllsهباث القرهفل 

  CasalpiniacaseFam :( القسنيت) لعائلت البقميت ا .13

 legummoisaeaإلاصم القدًم للعائلت 

 Cassia nodosaالىباث الكاصُا 

 الثمرة زمرة القرضُت

  Fam : Brass-icaceaeت يبيالفصيلت الصل .14

ت باهه   Farsetia aegyptiaخمٍر

 مشعر مخبادل مؤذهه جالضت  –وجدي هىائي 

 بضُط رمحي مخىازي 

 صائبت غير مددودة

 مفردة جالضت بدون قىابت

ج   4= مميز الى كاش وجٍى

  زىائت الجيط مىخظمه       جربُع زهري مصراعي


