BORAGINALES
رتبة ) Boraginalesالحمحميات(
نباتات عشبية ،شجريات
البتالت خامسية املحيط ،القلم قاعدي
الثمرة بنيدقة

البوراجينية (الحمحمية(

Boraginaceae

6

ولستيديا

					Wellstedia

الوضع املشيمي علوي
الثمرة علبة مفلطحة ،تفتح حاجزيا
جنوب غرب أفريقيا و جنوب غرب شبه الجزيرة العربية  /القرن األفريقي

2

كودون

						Codon

النبات شويك
فصوص الكأس  ،١٢-١٠فصوص التويج  ،١٢-١٠و بها غرف للرحيق
جنوب غرب أفريقيا

~200

ل ُج ِمية  /فاسليا

5

رومانزوفيا

1

درابرييا

			Phacelia
Romanzoffia

						Draperia

املبيض بنيدقي ،رباعي الحجرات
توجد بويضة واحدة
يف كل حجرة ،الثمرة بها  ٤بذور

الولستيدية

البويضات  ٤أو أقل

Wellstediaceae

) Boraginalesالحمحميات( I

الكودونية

عادة نباتات عشبية
عادة املتك وحيد التفرع/قريص
خاليا نقل البذور غائبة

Codonaceae

األوراق عميقة التفصص إىل  ٢-١ريشة ؛ جذر رئييس وتدي
حراشيف التويج موجودة ،مختزلة أو غائبة
ثنائية الحجرات
البذور -١ألكرث

Boraginaceae

قاعدة النبات بصلية الشكل منتفخة ،من الدرنات
األوراق كاملة الحافة؛ حراشيف التويج غائبة
أنبوبة التويج احيانا بها طيات عىل شكل الV
البذور-٢ألكرث

Wellstediaceae
Codonaceae
Hydrophyllaceae

األوراق متقابلة
حراشيف التويج غائبة
البذور ٤-١

Namaceae
Heliotropiaceae

يوكريبتا * ٢

				*Eucrypta II

نباتات حولية
البذور ١٥-٥

1

إميينانث

				Emmenanthe

نباتات حولية
الزهرة متدلية  ،التويج يصبح ورقي الشكل
حراشيف التويج غائبة؛ البذور ١٥-٦
اليوسوميس

1

إليسيا

						Ellisia

نباتات حولية
حراشيف التويج موجودة كأزواج مختزلة عند قاعدة كل خيط
البذور ٨-٤

Lennoaceae
Ehretiaceae
Hoplestigmataceae

Coldeniaceae
Cordiaceae

املتاع ثنايئ الكربلة
الثمرة علبة ،مسكنية

يوكريبتا * ١

				*Eucrypta I

نباتات حولية
البذور ١٥-٥

3

فوليستوما

				Pholistoma

نباتات حولية
زوائد األزهار ( منعكسة) بني السبالت بشكل عام
حراشيف التويج موجودة أو مختزلة إىل أزواج من الغدد تحد كل خيط
البذور ٨-١

8

هيدروفيلم /ثجمة

Hydrophyllum

الهيدروفيلية (زهراوات األحراج(

Hydrophyllaceae

األوراق ضحلة التفصص إيل ريشية؛ الجذور ليفية
حراشيف التويج خطية الشكل ،عبارة عن زوج من الغدد لكنه خايل من الخيوط
املبيض أحادي الحجرات
البذور ٣-١

11

نيموفيال

					Nemophila

نباتات حولية
األزهار بشكل عام بها زوائد (منعكسة) بني السبالت
حراشيف التويج موجودة كأزواج عند قاعدة كل خيط ،واحيانا مختزلة
البذور ٢٠-١

1

تريكارديا

					Tricardia

فصوص الكأس مقسمة حتي القاعدة  ،غري متساوية ،الخارجية  ٣قلبية الشكل  ،الداخلية ٢
خطية الشكل ،تزداد طوال يف الثمرة
حراشيف التويج خطية الشكل ،زوجية ،غري ملتصقة بالخيوط
البذور ٨-٤

2

هسربوشريون

1

هويالنثوس

50

ناما

6

ويجانديا

			Hesperochiron
			Howellanthus

							Nama
					Wigandia

الزهرة مفردة عىل عنق زهري طويل
حراشيف التويج غائبة
عديدة البذور
حراشيف التويج نصف دائرية  ،مزدوجة  ،غري ملتصقة بقاعدة الخيط
البذور ٤-٢
األسدية شبه/-غري متساوية يف الطول  ،شبه/-غري متساوية داخل
أنبوبة التويج
زوائد األسدية موجودة أو قواعد الخيوط متسعة
شعريات الذعة
األسدية متساوية  ،مرتبة بالتساوي داخل أنبوبة التويج
جنوب إيل وسط أمريكا

~10

إريوديكتيون

				Eriodictyon

شجريات دامئة الخرضة
األسدية (غري) متساوية يف الطول،
)غري) متساوية يف الرتتيب داخل أنبوبة التويج
زوائد األسدية مختزلة أو منعدمة

1

توريكيوال **

				**Turricula

تحت شجريي
الشعريات غدية كثيفة  ،لزجة  ،كريهة الرائحة
البذور مخططة

1

إكسورهيا

						Ixorhea

~25

مرييوبوس

				Myriopus

~200

يوبلوكا

~200

هليوتروبيم  /حشيشة العقرب Heliotropium

1

لينوا

3

فوليزما

~40

َم ِقيف  /أهريتيا

						Euploca

							Lennoa

نباتات عشبية
بتالت الزهرة ملتفة
املبيض -١حجرة
املشيمة متضخمة تبطن أو متأل املبيض
الثمرة علبة وبها -٢أو -٥أجزاء
األمريكتان (جنوب غرب أمريكا الشاملية عىل وجه الخصوص(

النبات عديم الساق،
قصري ،متعدد
الكورمات

) Boraginalesالحمحميات( II
الخاليا الناقلة لغالف البذرة موجودة

الثامر علبة ،غشائية
أو شبه غرضوفية،
تنفتح مسكنيا
بواسطة  ٢صامم

النامية

Namaceae
الثامر علبة،
غرضوفية ،تنفتح
مسكنيا أو حاجزيا
بواسطة  ٤صاممات

املبيض -٢/-١حجرة
املشيمة ضيقة ،تقسم املبيض جزئ ًيا أو كل ًيا
الثمرة علبة ذات كربلتني
بتالت الزهرة مرتاكبة
أمريكا (خاصة جنوب غرب أمريكا الشاملية(

شجريات
الشعريات تفرز راتينج معطر قوي
الثمريات ذات جناح علوي
شامل غرب األرجنتني
متسلقات أو شجريات شبه متسلقة
املتك له قمة زغبية أو حلمية الشكل ،الرابط ممتد
الثمرة يف الغالب حسلية
جنوب و وسط أمريكا ومنطقة البحر الكاريبي

الهليوتروبية (رقيبيات الشمس(

Heliotropiaceae
نباتات حولية  /شجريات أو متسلقات )(Tournefortia
مركب القلم  -امليسم موجود
قلويدات بريوليزيدين

غالبا بها خاليا كلورينشيمة كرنز (يس (٤
املتك له قمة زغبية أو حلمية الشكل ،الرابط ممتد

املتك له قمة ملساء ،الرابط غري ممتد
املناطق شبه االستوائية إىل املناطق املعتدلة (قليلة يف أسرتاليا(

منترشة يف جميع
أنحاء العامل

األزهار مثانية املحيط
األسدية يف محيطني  ،أكياس حبوب اللقاح تنفتح قاعديا

اللينوية

Lennoaceae

					Pholisma
			Ehretia

األزهار  ١٠-٤املحيط
األسدية يف محيط واحد ،أكياس حبوب اللقاح متوازية قاعديا
أشجار أو شجريات
سبالت الكأس مرتاكبة
الثامر لها  ٤-١بذرة ذات غالف داخيل عظمي (حسلة(

~20

هالجانيا

					Halgania

شجريات
األزهار دامئا زرقاء اللون
املتك متحدة ،التلقيح بالطنني
أسرتاليا

~28

تيكيليا

						Tiquilia

الشجريات أو النباتات العشبية (خاصة الزاحفة(
األزهار خنثي
الثامر املنشقة تنفصل إىل ( ٤أو أقل) من البنيدقات الجافة
أمريكا (خاصة جنوب غرب أمريكا الشاملية  ،جزر غاالباغوس(

50

بوريريا

					Bourreria

أشجار أو شجريات (متسلقات جزئ ًيا(
سبالت الكأس مرصاعية اإللتفاف
الثامر بها  ٤بذور مثلثة ذات غالف داخيل عظمي (حسلة(
املناطق االستوائية الجديدة و رشق افريقيا

9

روشفورتيا

2

ليبيدوكورديا

			Lepidocordia

2

هوبليستيجام

			Hoplestigma

1

كولدنيا

~350

سبستان/كورديا

					Coldenia
(باالضافة للفارونيا(

)Cordia (incl. Varronia

شجريات (متسلقة جزئ ًيا)  ،ذات أشواك إبطية
أزهار وحيدة الجنس
وسط أمريكا ومنطقة البحر الكاريبي

األزهار خنثي

األهريتية

Ehretiaceae
معظمها أشجار أو شجريات
استوائية (شبه) استوائية

أ.د .ريم سمري حمدي
د .عزة حسني الحديدي

تصنيف النباتات الزهرية والفلورا
قسم النبات وامليكروبيويولجي
كلية العلوم
جامعة القاهرة
الجيزة ،مرص

أشجار /شجريات

أشجار ،متساقطة األوراق ،براعم حرشفية
سبالت الكأس ملتحمة و تنشق بشكل غري منتظم ،فصوص التويج من  ،١٥-١١ملتحمة و تنفتح بشكل غري منتظم
األ سدية  ، ٣٥-٢٠موجودة يف  ٣محيطات غري منتظمة؛ الثمرة حسلية ،الغالف الداخيل للبذرة غري منقسم ،و بها -٤بذور
غرب أفريقيا

امليسم رباعي التفرع
غالف الثمرة الداخيل غري منقسم
الثمرة دامئا محاطة بكأس منتفخ و مجنح جزئيا
الفلقات مطوية
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أشجار ،ثنائية املسكن
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نباتات عشبية حولية منسطحة
الجذور العرضية موجودة
األزهار رباعية املحيط
آسيا االستوائية؟ (منترشة يف جميع أنحاء املناطق املدارية(

نباتات معمرة
يف الغالب دامئة الخرضة
النورة عدمية القنابات
النورة عنقودية مزدحمة
أو مختزلة جزئيا ايل زهرة واحدة
الغالف الداخيل للثمرة متعدد الطبقات
البويضات  ٤أو أقل

الهوبليستيجامتية

Coldeniaceae
الكوردية(السبستانية(

Cordiaceae
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• مفهوم الرتبة يتبع توصيات مجموعة العمل الخاصة برتبة ( Boraginalesالحمحميات(
• شجرة إفرتاضية تستند إيل بيانات التطور الجزيئي
• الصفات مأخوذة من  FGVP XI (2016) Kubitzki ed.و (2016) Luebert et al.
• أطوال األفرع متعمدة ،وال تعربعن مقياس الوقت الفعيل
• الصفات املدرجة قد ال تنطبق بالرضورة عىل جميع أعضاء الكالد
• وضع الصفات املختلفة عىل الشجرة غري مؤكد
• الطوبولوجيا للفصيلة ( Ehretiaceaeاألهريتية) :ال تزال بشكل عام غريمؤكدة وتحتاج إيل مزيد من املراجعة
• )وفقا إلتصال شخيص ل ( M. Gottschling
• تم ضم جنس  Hilsenbergiaإيل جنس Bourreria
• جنس  Namaمتعدد األصول يف فصيلة Namaceae
• تم ضم الجنسني  Argusiaو  Tournefortiaإيل جنس Heliotropium
* الطوبولوجيا للفصيلة ( Hydrophyllaceaeالهيدروفيلية  -ورقة املاء) :غري منشوروفقا ل ( G. Waldenإتصال شخيص(
** موقف جنس  Turriculaغري مؤكد وفقا ل ( G. Waldenإتصال شخيص(
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1

كورتيسيا

						Cortesia

شجريات صغرية
القنابة مستدمية اإلمثار
شامل غرب األرجنتني

				Rochefortia

نباتات متطفلة
عدمية الكلوروفيل
األوراق مختزلة ايل شبه وريقات
املتاع  ٥أو أكرث
الثمرة منفتحة بالغطاء
جنوب غرب أمريكا الشامالية،
املكسيك إىل كولومبيا ،فنزويال

