
ملصق العالقات التطورية للفصيلة املرسينية
Melaleuca     املاللوكا

leptosperMuM ليبتوسبريمام

eucalyptus   الكافور

Myrtus     األس                           

chaMelauciuM شاميلوسيوم

acca   الفيجوة

eugenia يوجينة     

luMa  لوما

Myrciaria   مريسياريا

Myrcia مريسيا   

aMoMyrtus  أمومريتس  

piMenta  بيامنتا

psidiuM الجوافة       

  األوراق عادة حلزونية، متوازية التعرق؛ النورة كالسنبلة أو هامية؛ الزهرة قلنسوة الشكل )الكأس ملتحم( األسدية كثريا يف حزم
 املبيض نصف سفيل؛ الثمرة كبسولة خشبية، إنفتاح الثمرة متأخر؛ البذور خطية

 أسرتاليا، غينيا الجديدة، ماليزيا؛ فرشة الزجاج، املاللوكا، أشجار الشاي

MYRTACEAE
الفصيلة املرسينية/ األسية

 شجريات عطرية أو أشجار ذات قالفة قشارية
 األوراق بسيطة، جلدية، بها نقط-غدية

  األزهار ٤- أو٥- أجزاء، التويج غالًبا باكر السقوط
 التخت شبه كأيس + املتاع سفىل/ شبه سفيل

 األسدية ∞، موصل املتك ذا قمة غدية 
 الثمرة لبية أو كبسولة مسكنية

 الرتبينات، التانينات

 حوالي ١٣٠ جنسا و ٦٠٠٠ نوعا

ugni          اوجني

plinia  البلينة            

syzygiuM  يَّاعة الرَّ

Metrosideros املرتوسدرس

rhodoMyrtus رودومريتوس   

النورة أحادية أو عسلج ذو قنابات مكون من ٦ أزهار، األوراق األولية، باكرة السقوط
 الثمرة لبية 

  شييل، األرجنتني؛ A. luma )اآلس التشييل / الجوافة التشيلية؛ للزينة أيًضا(

 النورة ثنائية الشعبة أو بانكل مكونة من ٣-١٥ زهرة
  الزهرة ٤-أجزاء؛ الثمرة متوجة بفصوص الكأس؛ البذور عادة ١-٢

 منطقة البحر الكاريبي )نوع واحد يف الربازيل( ؛ P. dioica )البهارات / الفلفل الحلو(

 شجريات؛ متفرعة بكثافة؛ النورة أحادية؛ األزهار بيضاء متدلية
  األوراق األولية مستدمية، التويج َخلَنجايّن، يشبه ِغطاُء املِْصباح؛ األسدية ∞، تساوي طول التويج؛ الثمرة متوجة بفصوص الكأس؛ البذور ∞، صغرية

 املكسيك إىل تشييل؛ U. molinae )جوافة تشيلية، فراولة األس؛ أيًضا للزينة(

 النورة أحادية األزهار، عسلج ذو قنابات، نادرا ثنائية الشعبة
 األزهار ٤-أجزاء؛ الثمرة متوجة بفصوص الكأس؛ البذور ١-٢

املكسيك، منطقة البحر الكاريبي إىل شامل األرجنتني، كاليدونيا الجديدة، الفلبني، أفريقيا، ماسكارين؛ E. uniflora )كرز سورينام(

النورة أحادية األزهار؛ الزهرة ٤-أجزاء؛ التويج لحمي عندما ينضج
  األسدية ∞ ، قاسية وحمراء، ± مستقيمة، قامئة يف الربعم؛ الثمرة تتوج بـفصوص الكأس 

 جبال األنديز يف بريو ، رشق أمريكا الجنوبية املعتدلة؛ A. sellowiana )فيجوا، أناناس جوافة(

 النورة أحادية، ثالثية أو ثنائية الشعبة )نادرا عسلج ذو قنابات(
  املبيض ± سفىل؛ الثمرة متوجة بفصوص الكأس، بقايا الكأس، أو بندبة دائرية

   املكسيك، منطقة البحر الكاريبي إىل شامل األرجنتني؛ P. guajava  )جوافة(، P. cattleianum )جوافة فراولة(

  شجريات، أشجار صغرية؛ النورة إبطية أحادية؛ األوراق األولية ضيقة، الكأس باكر السقوط؛ الكأس و التويج سائبني؛ األسدية ∞ ، متعددة الصفوف
القلم أطول من األ سدية، تضيق إىل ميسم محدب صغري؛ املبيض ٣-حجرات؛ الثمرة تتوج بـالكأس؛ البذور قليلة

البحر األبيض املتوسط، الرشق األوسط، شامل أفريقيا؛ M. communis )املرسني، األس(

شجريات، أشجار صغرية؛ األغصان بها شعريات؛ النورات إبطية أحادية، ثالثية أو ٧-أزهار يف نورة محدودة ثنائية الشعبة
  األزهار ٤-٥ أجزاء، معنقة؛ األسدية يف ٣- ٦ صفوف؛التخت الشبه كأيس ال، أو نادًرا، يتجاوز قمة املبيض؛ الثمرة لبية، غضة/ جافة؛ البذور محمولة أفقيا 

R. tomentosa جنوب الصني إىل رشق أسرتاليا، كاليدونيا الجديدة؛     

  النورة قمية أو إبطية )األزهار تنمو عيل األفرع تحت األوراق أو عيل الساق أو الجذع الرئييس(، غالبا بانكل؛ الزهرة ٤)٥(-أجزاء
  املبيض ± سفىل؛ الثمرة عصريية، لب الثمرة قوي/ إسفنجي، دامئا أحمر- أرجواين اللون، الكأس عادة مستديم؛ البذور دامئا ١

 إفريقيا، مدغشقر، جنوب آسيا، أسرتاليا، جزر املحيط الهادئ ؛                     )القرنفل( ،              )تفاح الورد(

  يف البداية نباتات عالقة )البعض( ؛ الجذور الهوائية العرضية )غالًبا( ؛ الرباعم الخرضية حرشفية، النمو كاذب املحور؛ النورة )أحادية أو( ثالثيات
 األسدية يف  محيط واحد، أطول بكثري من التويج؛ موصل املتك به ١ أو + غدد زيتية؛ الثمرة كبسولة مسكنية 

M. excelsa نيوزيلندا، كاليدونيا الجديدة، جزر املحيط الهادئ ؛ 

شجريات؛ النورة أحادية إبطية، متجمعة نحو القمة ومركبة؛ األوراق األولية غشائية، التخت الشبه كأيس مخروطي-أسطواين عريض
  األسدية ١٠ ، تتبادل مع األسدية العقيمة؛ املبيض سفيل، ١-احجرة؛ الثمرة ال تنفتح؛ البذور عادة ١ 

 C. unicinatum جنوب غرب أسرتاليا ؛

النورة أحادية أو الزهرة فردية )نادرا(؛ التخت التحت كأيس يتجاوز بقليل قمة املبيض، األسدية ∞ ، عادة أقرص من طول التويج
 القلم قصري، موجود يف قمة املبيض؛ الثمرة كبسولة مسكنية؛ البذور بالغة الصغر 

L. scoparium أسرتاليا )ماليزيا، نيوزيلندا، غينيا الجديدة(؛ 

 أشجار أو شجريات متعددة السيقان )"كافور قزمى"( ، وغالًبا األخرية مصحوبة بدرنات خشبية؛ األوراق ثنائية الشكل
 النورة كثيفة ثنائية الشعب : نجامت خيمية )عادة ٧-زهرات(؛ الكأس و/ أو التويج متحد القلنسوة: مستديم حتي اإلزهار؛ األسدية عادة يف عدة محيطات 

 املبيض نصف سفيل، محاط بتخت شبه كأيس ما عدا القمة؛ الثمرة كبسولة "مثار الكافور" )خشبية يف معظمها( ؛ أسرتاليا )غينيا الجديدة، إندونيسيا، الفلبني(

النورة تظهر عيل الساق أو الجذع الرئييس، الزهرة ٤-أجزاء
  التويج باكر السقوط؛ الثمرة متوجة ببقايا الكأس؛ البذور ١-٢ 

 P. cauliflora وسط أمريكا، الكاريبي إىل الربازيل؛ 

 النورة لها عسلج قنايب غالًبا ما تختزل إيل كبيبة 
  الزهرة ٤-أجزاء، التخت التحت كأيس ميتد فوق املبيض؛ الثمرة متوجة بندبة دائرية؛ البذور ١-٢

 M. dubia املكسيك، منطقة البحر الكاريبي إىل شامل األرجنتني؛ 

النورة بانكل؛ الزهرة ٥)٤(-أجزاء؛ التخت تحت الكأيس سميك الجدران، ال / بالكاد ميتد فوق قمة املبيض األوراق األولية باكرة السقوط
  الثمرة متوجة بـالكأس أو بقاياه؛ البذور ١-٢ 

 املكسيك، منطقة البحر الكاريبي إىل شامل األرجنتني

 شجريات، أشجار الصغرية؛ النورة أحادية، ثالثية أو ثنائية الشعبة
 الزهرة ٤-أجزاء؛ األوراق األولية خطية، غشائية، باكرة السقوط؛ الثمرة لبية، لحمية، إسفنجية إىل حد ما

)اآلس التشييل؛ أيًضا للزينة( شييل، األرجنتني؛                 

MYRTACEAE
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