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 تصنٌف نبات عملً 

 

 انمحاضزة االونى

 vegetative organsاالعضاء انخضزيت 

 انجذور ، انسيقان ، انبزاعم اوال : 

وبٌزٟ رؼطٝ ٌالػعبء اٌزىبصش٠خ ١ّخ رص١ٕف١خ وج١شح ٌ٘الػعبء اٌخعش٠خ اال رؼطٝ 

 :ٌـ )االص٘بس( ٚرٌه 

 .لٍخ اٌزغب٠شاد اٌزٟ رالدع فٟ االػعبء اٌخعش٠خ ِمبسٔخ ثبالص٘بس  -1

ٍزأص١شاد اٌج١ئخ )اٌعٛء ، اٌشغٛثخ ، اٌذشاسح ، ػٛاًِ ٌاعزجبثخ االػعبء اٌخعش٠خ  -2

١شاد ١االص٘بس ثصّٛد٘ب ٚصجبرٙب ػجش االج١بي اِبَ اٌزغاٌزشثخ( رىْٛ وج١شح ث١ّٕب رز١ّض 

اٌج١ئ١خ ٚال رزغ١ش صفبرٙب اال ثفؼً اٌزطٛس ٚرصجخ ٘زٖ اٌزغ١١شاد ِٛسٚصخ . ٌزٌه رىْٛ 

ا١ّ٘خ وج١شح فٟ ػ١ٍّخ اٌزشخ١ص   reproductive organsٌالػعبء اٌزىبصش٠خ 

 ِمبسٔخ ثبالػعبء اٌخعش٠خ .

   rootsانجذور 

ال رؼطٝ ٌٍجزٚس ا١ّ٘خ رص١ٕف١خ وج١شح ٚرٌه ٌمٍخ اٌزغ١١شاد اٌزٟ رالدع ف١ٙب ِٚٓ 

وٍّب اخز اٌؼعٛ إٌجبرٟ اشىبال ِخزٍفخ وض١شح وٍّب ِٕخ فشصخ اٚعغ ٌٍّمبسٔخ اٌجذ٠ٟٙ 

 ٚاٌزشخ١ص .

 رمغُ اٌجزٚس ثبٌٕغجخ ٌّٕشئٙب اٌٝ صالصخ ِجب١ِغ :

ٚػبس٠بد ت ٔجبربد رٚاد اٌفٍمز١ٓ : ٚرز١ّض اغٍ primary rootsاٌجزٚس االثزذائ١خ  -1

ش ٠ّٚضً اٌّذٛس اٌشئ١غٟ فٟ ٠اٌجزٚس ثٙزا إٌٛع ِٓ اٌجزٚس ٠ٕٚشئ ِٓ اٌجز

.  tap rootsاٌّجّٛػخ اٌجزس٠خ ٠ٚىْٛ اوضش٘ب غٛال ٚعّىب ٠ٚٛصف ثبٔٗ ٚرذٞ 

ٚرصجخ  ززعخُٚفٟ ثؼط إٌجبربد رخزضْ ٘زٖ اٌجزٚس و١ّبد وج١شح ِٓ اٌغزاء ف

 ٚرأخز اشىبال ِزؼذدح ِضً :  fleshyع١ّىخ ٌذ١ّخ 

 وّب فٟ اٌجضس. conicalِخشٚغٟ  -أ 

 وّب فٟ اٌفجً . fusiformِغضٌٟ  -ة 

 وّب فٟ اٌٍفذ )اٌشٍغُ( . napiformِزىٛس  -ط 

ٚرشًّ ج١ّغ اٌفشٚع إٌبشئخ ِٓ اٌجزس :  secondary rootsاٌجزٚس اٌضب٠ٛٔخ  -2

 .االثزذائٟ اٚ رشؼجبد ٘زٖ اٌفشٚع 
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: ٚرشًّ ج١ّغ اٌجزٚس اٌزٟ رٕشأ ِٓ اٞ   adventitious rootsاٌجزٚس اٌؼشظ١خ  -3

جضء فٟ إٌجبد ػذا اٌجزس االثزذائٟ ٚرفشػبرٗ وبٌجزٚس اٌزٟ رّٕٛ ػٍٝ اٌغبق اٚ 

االٚساق اٚ اٌجزٚس اٌّزىٛٔخ ػٍٝ االجضاء اٌّمطٛػخ ِٓ إٌجبد ٌغشض اٌزىبصش . 

ٛاع ٚرّٕٛ اٌجزٚس اٌؼشظ١خ فٟ ثؼط إٌجبربد ٌزؤدٞ ٚظبئف خبصخ ِٚٓ ٘زٖ االٔ

 : 

اد اٌفٍمخ اٌٛادذح وبٌمّخ ٚ: ٚرٛجذ فٟ ٔجبربد ر fibrous rootsاٌجزٚس ا١ٌٍف١خ  .1

ٚاٌشؼ١ش ٚاٌزسح ٚرٕشأ ِٓ اعفً اٌغبق ، ٚرٕشأ ا٠عب ػٍٝ اٌغ١مبْ االسظ١خ ِضً 

ػٍٝ اٌغ١مبْ اٌٙٛائ١خ اٌّّزذح وّب فٟ اٌفشاٌٚخ االثصبي ٚاٌىٛسِبد ٚاٌشا٠ضِٚبد ٚ

. 

: رٕشأ ِٓ اٌؼمذ اٌغفٍٝ ٌٍغبق ٚرّٕٛ ٔذٛ عطخ  prop rootsاٌجزٚس اٌّغبػذح  .2

اٌزشثخ صُ رخزشلٙب ٚرزفشع ثذاخٍٙب فزمَٛ ثزضج١ذ إٌجبد ٚرذػ١ّٗ وّب فٟ اٌزسح ، 

 ٟٚ٘ اوجش دجّب ٚاوضش رغٍغال فٟ اٌزشثخ ِٓ اٌجزٚس ا١ٌٍف١خ ٌٕفظ إٌجبد .

اٌٛظ١فخ  : ٟٚ٘ رشجٗ اٌجزٚس اٌّغبػذح ِٓ د١ش pillar rootsاٌجزٚس اٌذػب١ِخ  .3

 اال أٙب رٕشأ ِٓ االفشع االفم١خ ٌٍغبق وّب فٟ اٌز١ٓ اٌجٕغبٌٟ .

ٚ٘زٖ اٌجزٚس رزذٌٝ فٟ اٌٙٛاء ٚرّزص اٌشغٛثخ  aerial rootsاٌجزٚس اٌٙٛائ١خ  .4

 . orchidsِٕٗ وّب فٟ اٌز١ٓ اٌجٕغبٌٟ ٚاٌغذبٌت 

ٚرٛجذ فٟ ثؼط إٌجبربد اٌزٟ رؼ١ش فٟ  respiratory rootsفغ١خ ٕاٌجزٚس اٌز .5

ع١ٕب )اٌشٛسح( د١ش رخشط ٔجبد اثٓ  ِضًاٌّغزٕمؼبد راد اٌزشثخ اٌط١ٕ١خ اٌشخٛح 

ِٓ اجضاء إٌجبد اٌّغّٛسح ثبٌط١ٓ جزٚس رزجٗ ٔذٛ االػٍٝ ٚرىْٛ ٌخال٠ب ٘زٖ 

اٌجزٚس ِغبفبد ث١ٕ١خ ٚاعؼخ ٚرظٙش ػٍٝ عطذٙب اٌخبسجٟ ػذ٠غبد ٠زُ خالٌٙب 

 اٌزجبدي اٌغبصٞ.

: ٚرخشط ِٓ ع١مبْ إٌجبربد اٌٍّزفخ اٚ  climbing rootsاٌجزٚس اٌّزغٍمخ  .6

 اٌّزغٍمخ ٚرغبػذ٘ب ػٍٝ اٌزغٍك وّب فٟ ٔجبد دجً اٌّغبو١ٓ .

: ٚرٕشأ ِٓ اعفً اثصبي ٚوٛسِبد ثؼط  contractile rootsح داٌجزٚس اٌشب .7

 إٌجبربد ٌٚٙب اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزمٍص ٚشذ االثصبي اٌٝ االعفً وّب فٟ ٔجبد اٌضٔجك .

زعخُ ثؼط اجضاء اٌجزس اٌؼشظٟ ا١ٌٍفٟ ٌاٌجزٚس اٌذس١ٔخ : ٚرزىْٛ ٔز١جخ  .8

 فززذٛي اٌٝ اجضاء خبصٔخ ٌٍغزاء وّب فٟ اٌجطبغب اٌذٍٛ ٚاٌذا١ٌب . 

: ٟٚ٘ جزٚس ػشظ١خ رخشط ِٓ ع١مبْ اٚ جزٚس إٌجبربد   haustoriaاٌّّصبد  .9

اٌّزطفٍخ ٚرذخً فٟ أغجخ إٌجبد اٌزٞ رزطفً ػ١ٍٗ ٌزذصً ػٍٝ اٌّبء ٚاٌغزاء 

 ِضً اٌذبِٛي اٌزٞ ٠زطفً ػٍٝ اٌجذ ٚاٌٙبٌٛن اٌزٞ ٠زطفً ػٍٝ جزٚس اٌجبلالء .
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 stemsانسيقان 

إٌجبربد  ع اٌخعشٞ ٌٍٕجبد .٠ّضً اٌغبق ِغ فشٚػٗ ٚاالٚساق اٌّذٛس اٌشئ١غٟ ٌٍّجّٛ

اٌجزس٠خ ثصٛسح ػبِخ ٌٙب ع١مبْ ِز١ّضح ٚاظذخ اال اْ اٌجؼط ِٕٙب ٠جذٚ ٚوأٔٗ ثذْٚ 

عبق ف١ٛصف ثبٔٗ )ال عبلٟ( ِغ أٗ ٠ّزٍه عبق ٌىٕٙب ِخزضٌخ اٌٝ دذ وج١ش د١ش رظٙش 

االٚساق ِزجّؼخ ػٍٝ شىً دضِخ ػٕذ عطخ اٌزشثخ وّب فٟ اٌجصً ٚاٌٍٙبٔٗ ٚاٌصجبس 

شجظ ٚف١ٙب رذًّ االص٘بس ػٍٝ ع١مبْ ص٘ش٠خ خب١ٌخ ِٓ االٚساق رؼشف ٚإٌ

 .  scapesثبٌـ

 اٌٝ : رمغُ اٌغ١مبْ ِٓ د١ش لذسرٙب ػٍٝ االٔزصبة 

 : ٟٚ٘ اٌزٟ رّٕٛ سأع١ب اٌٝ االػٍٝ .  erect stemsاٌغ١مبْ اٌمبئّخ  -1

: ٟٚ٘ اٌزٟ ال رغزط١غ اْ رّٕٛ ثصٛسح لبئّخ  week stemsاٌغ١مبْ اٌعؼ١فخ  -2

 اُ٘ أٛاػٙب : 1ٚ

: ٟٚ٘ اٌزٟ رّٕٛ افم١ب فٛق عطخ اٌزشثخ ِضً  creeping stemsاٌغ١مبْ اٌضادفخ  -أ 

 اٌخ١بس ٚاٌشلٟ ٚاٌجط١خ ٚاٌذٕعً .

: ٟٚ٘ اٌزٟ رزغٍك ػٍٝ دػبِخ خبسج١خ   climbing stemsاٌغ١مبْ اٌّزغٍمخ  -ة 

 ١ٍف .ثّغبػذح رشاو١ت خبصخ ِى١فخ ٌٍزغٍك )اٌّذب١ٌك( وّب فٟ اٌؼٕت ٚاٌجضا١ٌب ٚاٌ

اٌغ١مبْ اٌٍّزفخ ٟٚ٘ اٌزٟ رزغٍك ػٍٝ اٌذػبِبد ثبالٌزفبف ػ١ٍٙب وّب فٟ اٌّذ٠ذ  -ط 

 ٚاٌذبِٛي . 

  stem modificationتحىراث انساق 

رزذٛس اٌغ١مبْ فٟ ثؼط إٌجبربد فزّٕٛ رذذ عطخ اٌزشثخ  انسيقان االرضيت :اوال : 

ٌزمَٛ ثٛظ١فخ اٌخضْ اٚ اٌزىبصش اٌخعشٞ اٚ و١ٍّٙب ٚرغّٝ ثبٌغ١مبْ اٌّذٛسح 

modified stems  : ٟ٠ّٚىٓ ر١١ّض٘ب ػٓ اٌجزٚس ثّب ٠أر 

 ػٍٝ اٌؼمذ ٚاٌغال١ِبد  حرذزٛٞ اٌغ١مبْ اٌّذٛس -أ 

 رذزٛٞ ػٍٝ اٚساق دششف١خ ٚثشاػُ   -ة 

 ٔٙب٠برٙب خب١ٌخ ِٓ اٌمٍٕغٛح اٌجزس٠خ   -ط 

 ٚرشًّ اٌغ١مبْ االسظ١خ :

 ِضً اٌض١ً ٚاٌمصت ٚاٌجشدٞ ٚاٌغؼذ ِٚٛص اٌفذً   rhizomesاٌشا٠ضِٚبد  -أ 

 وّب فٟ اٌجطبغب ٚاٌطشغٛفخ   tubersاٌذسٔبد  -ة 

 وّب فٟ اٌىالد٠ٌٛظ ٚاٌمٍمبط  cormsاٌىٛسِبد  -ط 

 \bulbاالثصبي  -د 
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 :  modification of aerial stemsانسيقان انهىائيت  تحىراثثاويا : 

ٟٚ٘ ع١مبْ رشجٗ االٚساق ِظٙش٠ب ٚٚظ١ف١ب   leaf –like stemsاٌغ١مبْ اٌٛسل١خ  -1

 :ٚرمَٛ ِمبَ االٚساق اٌزٟ رىْٛ ِخزضٌخ اٚ ِذٛسح اٌٝ اشٛان ٚرىْٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ 

 اٌغ١مبْ اٌٛسل١خ ٚد١ذح اٌغال١ِخ وّب فٟ اٌغفٕذس  - أ

 اٌغ١مبْ اٌٛسل١خ ػذ٠ذح اٌغال١ِبد وّب فٟ اٌز١ٓ اٌشٛوٟ  - ة

 وّب فٟ اٌؼبلٛي :   spiny stemsاٌغ١مبْ اٌشٛو١خ  -2

اٌّذب١ٌك اٌغبل١خ : د١ش ٠زذٛي اٌغبق اٌٝ ِذالق ١ٌغبػذ ػٍٝ اٌزغٍك وّب فٟ اٌؼٕت  -3

 ٚٚسد اٌغبػخ .

 وّب فٟ اٌفشاٌٚخ .  runnersاٚ رغّٝ:   stolonsاٌغ١مبْ اٌجبس٠خ -4

ِٚٓ اٌجذ٠ش ثبٌزوش اْ ثؼط اٌغ١مبْ رّٕٛ فٟ اٌّبء اِب غبف١خ ِضً اٌىؼ١جخ اٚ غبغغخ 

 .ِضً اٌشٕجالْ 

 budsانبزاعم 

اٌجشػُ ٘ٛ ِٕطمخ ِشعز١ّ١خ رذ١ػ ثٙب اٚساق ج١ٕ١ٕخ ، ٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌجشاػُ ثبٌٕغجخ 

 ٌّٛلؼٙب ػٍٝ اٌغبق اٌٝ : 

ٟٚ٘ اٌّٛجٛدح فٟ لُّ :  apical or terminal budsاٌجشاػُ اٌم١ّخ اٚ إٌٙبئ١خ  .1

 ع .ٚاٌغ١مبْ ٚٔٙب٠بد اٌفش

  Axillary budsٚرغّٝ اٌجشاػُ االثط١خ :  lateral budsاٌجشاػُ اٌجبٔج١خ  .2

 ٌٛجٛد٘ب فٟ آثبغ االٚساق 

ٛسلخ اوضش ِٓ ثشػُ ٌٕشأ فٟ اثػ ا: ٚلذ ٠ Accessory budsاٌجشاػُ االظبف١خ  .3

ػ١ٍٗ اٌجشػُ اٌشئ١غٟ ث١ّٕب رؼزجش االخشٜ ف١ّضً ادذ٘ب ثشػّب اثط١ب اػز١بد٠ب ٠طٍك 

 ثشاػُ اظبف١خ اٚ صائذح ، وّب فٟ اٌّشّش ٚاٌمطٓ.

: ٚرشًّ ج١ّغ اٌجشاػُ اٌزٟ رٕشأ فٟ غ١ش  adventitious buds اٌجشاػُ اٌؼشظ١خ  .4

فّضال ِٛظؼٙب اٌطج١ؼٟ اٞ اٌزٟ رزىْٛ فٟ اٞ ِٛلغ ػذا لُّ اٌغ١مبْ ٚاثبغ االٚساق 

اٌغال١ِبد اٚ  ػٍٝاالٚساق اٚػٍٝ اٚ ب فٟ اٌجطبغب اٌذٍٛح وّرزىْٛ ػٍٝ اٌجزٚس  لذ

 ػٕذ ِٕطمخ اٌمطغ فٟ ثؼط االشجبس. 

 

 

 



 أ.م.د.علً عمار اسماعٌل 

5 
 

 تصنٌف نبات عملً 

 

 اٌٝ :  زفزخوّب رمغُ اٌجشاػُ اعزٕبدا اٌٝ ِب رزىشف ػٕٗ ػٕذ اٌ

 ػٓ غصٓ ِٛسق . : ٟٚ٘ اٌزٟ رزفزخleafy budsاٌجشاػُ اٌٛسل١خ  .1

ص٘شح ٚادذح اٚ ٔظبَ : ٟٚ٘ اٌزٟ رزىشف ػٓ flower budsاٌجشاػُ اٌض٘ش٠خ  .2

 ص٘شٞ )ٔٛسح ص٘ش٠خ( .

: ٟٚ٘ اٌزٟ رزىشف ػٓ غصٓ ٠ذًّ اٚساق mixed budsاٌجشاػُ اٌّخزٍطخ  .3

 ٚاص٘بس وّب فٟ اٌؼٕت ٚاٌزفبح.

 ٚاٌجشاػُ ثصٛسح ػبِخ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ : 

٠ىْٛ اٌجشػُ ِىشٛفب ٚغ١ش ِذبغ ثبٚساق  ٚف١ٙب:  naked budsػبس٠خ ثشاػُ  .1

 إٌجبربد اٌؼشج١خ اٌذ١ٌٛخ . دششف١خ وّب فٟ ِؼعُ

ِغطبح ثذشاشف رذ١ّٙب ِٓ اٌظشٚف اٌخبسج١خ غ١ش اٌّالئّخ ٚرغّٝ اٌجشاػُ ثشاػُ  .2

 اٚ اٌجشاػُ اٌشز٠ٛخ وّب فٟ إٌجبربد اٌّؼّشح .   protectedاٌذششف١خ اٚ اٌّذفٛظخ 
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 انمحاضزة انثاويت

 The leafانىرقت 

 رزىْٛ اٌٛسلخ ِٓ االجضاء االر١خ : 

 : bladeإٌصً  .1

ٚ٘ٛ اٌجضء اٌّغطخ إٌّجغػ ِٓ اٌٛسلخ ٠ٚخزشلٗ اٌؼشق اٌٛعطٟ ٚاٌزٜ رزفشع ِٕٗ 

 فشٚع جبٔج١خ اِب ِزٛاص٠خ اٚ ِزشبثىخ.

 :  Petioleع٠ٛك اٌٛسلخ  .2

ٚ٘ٛ رشو١ت اعطٛأٟ اٌشىً ٠خزٍف غٌٛٗ ثبخزالف إٌجبربد لذ ٠ىْٛ ِغزذ٠شا اعزذاسح 

 ٠شثػ إٌصً ثبٌغبق ػٕذ لبػذح اٌٛسلخ .وبٍِخ اٚ ِذضٚصا ِٓ اٌجٙخ اٌؼ١ٍب 

٠ٚٛصف اٌجشػُ  leafaxilرذػٝ اٌضا٠ٚخ اٌّذصٛسح ث١ٓ اٌغ٠ٛك ٚاٌغبق ثبثػ اٌٛسلخ 

اٌّٛجٛد فٟ ٘زٖ اٌضا٠ٚخ ثبٔٗ ثشػُ اثطٟ ، ٚلذ ال ٠ٛجذ اٌغ٠ٛك فٟ اٌٛسلخ فزغّٝ 

خ وّب فٟ اٚساق اٌذشبئش ، اِب ارا ٚجذ اٌغ٠ٛك فزغّٝ ٚسل sessileٚسلخ جبٌغخ 

  وّب فٟ اغٍت إٌجبربد رٚاد اٌفٍمز١ٓ.  Petiolate leafِؼٕمخ 

 :  stipulesاالر٠ٕبد  .3

ّٚ٘ب ّٔٛاْ صغ١شاْ ٠مؼبْ ػٍٝ جبٔجٟ اٌغ٠ٛك ػٕذ لبػذح اٌٛسلخ ٚرغّٝ اٌٛسلخ اٌزٟ 

وّب فٟ ٔجبد ٚسد االششفٟ ث١ّٕب رغّٝ اٌٛسلخ  stipulateف١ٙب ار٠ٕبد ٚسلخ ِؤرٔخ 

   estipulateٛسلخ غ١ش ِؤرٔخ اٌخب١ٌخ ِٓ االر٠ٕبد ثبٌ

 

االسرىبص : رٛصف اٌٛسلخ ثبٔٙب عبل١خ ػٕذِب رشرىض ػٍٝ ػمذح اٌغبق ثذ١ش ٠ظٙش 

اٌغبق ٚاظذب ٚاٌغال١ِبد ٚاظذخ ٚغ٠ٍٛخ وّب فٟ اغٍت إٌجبربد . اِب ارا وبْ ٌٍٕجبد 

عبق لص١شح رذزشذ ٚ رزجّغ االٚساق ػٕذ عطخ اٌزشثخ ٚوبٔٙب ٔبشئخ ِٓ ِىبْ ٚادذ 

 ٝ ٚسلخ لبػذ٠خ اٚ جزس٠خ وّب فٟ اٌفجً ٚاٌجصً ٚاٌٍٙبٔٗ ٚاٌمشٔبث١ػ . فزغّ
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  leaf arrangement تزتيب االوراق

 رزٛصع االٚساق ػٍٝ اٌغبق ثبٔزظبَ ٚرأخز أدذ االشىبي االر١خ : 

ِزجبدٌخ : ٚفٟ ٘زا إٌظبَ رشرىض ٚسلخ ٚادذح ػٍٝ وً ػمذح ٚ٘ٛ االوضش ش١ٛػب فٟ  .1

ضً اٌزفبح ٚاٌجبلالء ٚا١ٌٛوبٌجزٛط ٚاالٚساق اٌّزجبدٌخ رأخز ػذح اشىبي إٌجبربد اٌجزس٠خ ِ

فمذ رىْٛ ِزجبدٌخ ِزمبثٍخ ٚلذ رىْٛ وً صف١ٓ ِٕٙب ِزمبثالْ اٚ وً صالس صفٛف 

 ِزمبثٍخ. 

،  ِزمبثٍخ : ٚف١ٙب رشرىض ػٍٝ وً ػمذح ٚسلزبْ ِزمبثٍزبْ وّب فٟ ٔجبد ا١ٌّٕب اٌشج١ش٠خ .2

ٚفٟ ٘زا إٌظبَ ا٠عب لذ رىْٛ اٌٛسلز١ٓ ِزمبثٍز١ٓ ػٍٝ اٌمؼذح االٌٚٝ ِزؼبِذر١ٓ فٟ 

 اٌؼمذح اٌزٟ ر١ٍٙب فزغّٝ ِزمبثٍخ ِزؼبوغخ , 

 ١ٌٚظ ِٓ اٌّغزجؼذ اْ ٔالدع اٚساق ِزجبدٌخ اٚ ِزمبثٍخ ػٍٝ ٔفظ إٌجبد .

د اٌذفٍخ ٚ٘زا دائش٠خ : ٚف١ٙب رىْٛ اوضش ِٓ ٚسلز١ٓ ػٍٝ اٌؼمذح اٌٛادذح وّب فٟ ٔجب .3

 اٌزشو١ت الً ش١ٛػب ِٓ إٌظب١ِٓ اٌغبثم١ٓ .

 

  simple and compound leafانىرقت انبسيطت وانمزكبت

اٌٛسلخ اٌجغ١طخ : ٟٚ٘ اٌزٟ ٠زىْٛ إٌصً ف١ٙب ِٓ لطؼخ ٚادذح وّب فٟ اٚساق اٌؼٕت 

ٚاٌشِبْ ٚاغٍت إٌجبربد ، اِب ارا رجضأ إٌصً اٌٝ ػذد ِٓ اٌمطغ ِٕفصٍخ ثؼعٙب ػٓ 

ٚرغّٝ وً لطؼخ ِٓ لطغ  compound leafثؼط أفصبال ربِب فزغّٝ ٚسلخ ِشوجخ 

 .  leafletإٌصً ٚس٠مخ 

ارا ٔشأد اٌٛس٠مبد ِٓ ٔمطخ ٚادذح ِٓ لّخ اٌغ٠ٛك ثّب ٠شجٗ اٌٝ دذ ِب وف االٔغبْ وّب 

 . palmatelyفٟ ٔجبد وف ِش٠ُ فزغّٝ اٌٛسلخ اٌّشوجخ د١ٕئز ٚسلخ ِشوجخ وف١خ 

اِب ارا أزعّذ اٌٛس٠مبد ػٍٝ جبٔجٟ ع٠ٛك اٌٛسلخ فٟٙ ٚسلخ ِشوجخ س٠ش١خ 

pinnately ٌش٠ش١خ صٚج١خ ارا ادزٛد ػٍٝ ػذد صٚجٟ ِٓ . ٚلذ رىْٛ اٌٛسلخ اٌّشوجخ ا

 اٌٛس٠مبد ، ٚرغّٝ ٚسلخ ِشوجخ س٠ش١خ فشد٠خ ارا ادزٛد ػٍٝ ػذد فشدٞ ِٓ اٌٛس٠مبد . 

٠ٚذذس اْ رزجضأ اٌٛس٠مبد ٔفغٙب اٌٝ ػذد ِٓ اٌٛس٠مبد اٌضب٠ٛٔخ ِشرجخ ثصٛسح سئ١غ١خ 

ئ١خ اٌزؼشق وّب ػٍٝ ِذٛس صبٔٛٞ ثبالعبط ٘ٛ اٌؼشق اٌٛعطٟ ٌٍٛسلخ ٚرغّٝ اٌٛسلخ صٕب

فٟ اٌخشٔٛة ٚا١ٌّّٛعخ اٌذغبعخ . ٚلذ رزجضأ االٚساق اٌٝ اثؼذ ِٓ رٌه ٠ٚغزّش ػٍٝ 

 ٘زا إٌّػ ِشح صبٌضخ فزصجخ صالص١خ اٌزش٠ش وّب فٟ ثؼط اٌجم١ٌٛبد .
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 س/ كيف وميّز انىرقت انمزكبت عه انبسيطت 

اٌجشػُ فٟ اثػ فٟ اٌٛسلخ اٌّشوجخ ال ٠ٛجذ ثشػُ فٟ اثػ اٌٛس٠مخ ث١ّٕب ٠ٛجذ  -1ط/

 اٌّذٛس اٌٛعطٟ ٌٍٛسلخ اٌّشوجخ اِب اٌٛسلخ اٌجغ١طخ فزذزٛٞ ػٍٝ ثشػُ فٟ اثطٙب 

 اٌٛسلخ اٌّشوجخ ال رٕزٟٙ ثجشػُ ث١ّٕب ٠ٕزٟٙ اٌغص ثجشػُ غشفٟ .  -3

 

 اشكال انىصم

 ٠بخز إٌصً فٟ إٌجبربد اٌجزس٠خ اشىبي وض١شح ٠خزٍف ثبخزالف إٌجبربد ٟٚ٘ وّب ٠برٟ : 

 إٌصً غ٠ًٛ ٚسف١غ رٚ ٔٙب٠خ ِذثجخ ٠شجٗ االثشح وّب فٟ اٌصٕٛثش  اثش٠خ : ٠ىْٛ -1

 8شش٠ط١خ : رىْٛ اٌٛسلخ غ٠ٍٛخ ظ١مخ ِزٛاص٠خ اٌذبفز١ٓ غٌٛٙب اوضش ِٓ ػشظٙب ثـ  -2

 ِشاد رمش٠جب وّب فٟ اٌذشبئش ثصٛسح ػبِخ 

 أجٛث١خ : رىْٛ اٌٛسلخ ػٍٝ شىً اعطٛأخ ِجٛفخ وّب فٟ اٌجصً  -3

: رشجٗ اٌشِخ ػش٠عخ ػٕذ اٌمبػذح ٚرغزذق رذس٠ج١ب اٌٝ اٌذبفخ وّب فٟ  سِذ١خ -4

 ا١ٌٛوبٌجزٛط 

سِذ١خ ِمٍٛثخ : رشجٗ اٌشِذ١خ اال اْ اٌغ٠ٛك ٠زصً ثبٌٕصً ِٓ اٌجٙخ اٌشف١ؼخ وّب  -5

 فٟ االعزش 

 ِغزط١ٍخ : رشجٗ اٌّغزط١ً اال اْ اٌضٚا٠ب دائش٠خ وّب فٟ ٔجبد ػ١ٓ اٌجضْٚ  -6

 ٌطٌٟٛ ٌج١عخ اٌذجبجخ وّب فٟ إٌجك ٚاٌذٚسٔزب ث١ع٠ٛخ : رشجٗ اٌّمطغ ا -7

ث١ع٠ٛخ ِمٍٛثخ : وّب فٟ اٌج١ع٠ٛخ اال اْ اٌغ٠ٛك ٠زصً ثبٌٕصً ِٓ اٌجٙخ اٌشف١ؼخ  -8

 وّب فٟ ٚسد اٌذ٠جبط 

 لٍج١خ : رشجٗ اٌمٍت وّب فٟ اٌزىٟ ٚاٌّشّش -9

و٠ٍٛخ : رشجٗ اٌى١ٍخ اٚ ثزسح اٌفبص١ٌٛبء د١ش رىْٛ اٌمّخ ِغزذ٠شح ٠ٚزصً  -10

 اٌغ٠ٛك ثٕمطخ اٌزخصش وّب فٟ اٌخجبص 

دائش٠خ )لشص١خ( : رشجٗ اٌذائشح ٚارا ارصً اٌؼٕك ثظٙش إٌصً رغّٝ دسػ١خ  -11

 وّب فٟ اٌالر١ٕٟ )اثٛ خٕجش(

 ٍِؼم١خ : رشجٗ اٌٍّؼمخ وّب فٟ االلذٛاْ  -12

غُٙ ٚرٛجذ ػٕذ لبػذح إٌصً فّصبْ ِذثجبْ ِزجٙبْ ٔذٛ ع١ّٙخ : رشجٗ ساط اٌ -13

    convolvulusاٌذاخً وّب فٟ اٌّذ٠ذ 
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 قمت انىصم

 ٠ٚأخذ ادذ االشىبي االر١خ : 

 دبدح : وّب فٟ اٌذفٍخ .1

 ِغزذلخ : وّب فٟ ا١ٌٛوبٌجزٛط .2

 عفبر١خ : وّب فٟ اٌذٕطخ ٚاٌشؼ١شد١ش رٕزٟٙ اٌمّخ ثزشو١ت غ٠ًٛ ٚسف١غ  .3

ّخ إٌصً رشو١ت غ٠ًٛ ٚسخٛ ٠غزذق رذس٠ج١ب ثّب ٠شجٗ اٌزٔت وّب ِزٔجخ : ٠ّزذ ِٓ ل .4

   ficusفٟ 

 دائش٠خ : وّب فٟ إٌجك د١ش رىْٛ اٌمّخ  ِغزذ٠شح  .5

غبئشح : رزٛعػ اٌمّخ أخفبض ػ١ّك ٚػش٠ط ٚثشىً صا٠ٚخ ِٕفشجخ وّب فٟ ٔجبد  .6

 خف اٌجًّ 

 اٌذ١ّطلٍج١خ ِمٍٛثخ : رزىْٛ اٌمّخ ِٓ فص١ٓ ث١ّٕٙب أخفبض وّب فٟ ٚسلخ  .7

 شٛو١خ : رٕزٟٙ اٌمّخ ثجشٚص شٛوٟ ٚصٍت وّب فٟ ٚس٠مخ إٌخ١ً  .8

 لبػذح إٌصً : ٠ٚأخز ادذ االشىبي االر١خ 

دبدح : د١ش رشىً دبفزٟ إٌصً ػٕذ اٌزمبئٙب ثبٌغ٠ٛك صا٠ٚخ دبدح وّب فٟ  .1

 ا١ٌٛوبٌجزٛط

 دائش٠خ: وّب فٟ إٌجك .2

ِبئٍخ : اٞ اْ دبفزب إٌصً ال ٠ٍزم١بْ فٟ ٔفظ اٌّغزٜٛ ػٕذ اٌمبػذح وّب فٟ ٔجبد  .3

 اٌذارٛسا 

ِضمٛثخ : ٚرٕشأ ٘زح اٌذبٌخ ػٕذِب رىْٛ اٌٛسلخ جبٌغخ ٚلبػذح إٌصً رذ١ػ ثبٌغبق  .4

 ادبغخ ربِخ وّب فٟ ٔجبد ٌغبْ اٌفشط  .

 

 حافة النصل : وتأخذ احد االشكال االتٌة :

 برتقال والدفلة ملساء : كما فً ال .1

 متعوجة : كما فً التٌن والعنب  .2

 محززة : كما فً التوت  .3

 منشارٌة : كما فً ورد الجمال .4

 مسننة : كما فً الدورنتا .5
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منشارٌة معكوسة : وهً تشبة المنشارٌة لكن االسنان متجهة نحو االسفل كما فً  .6

 جنس الهندباء.

مسافة بٌن الحافة و مفصصة : وتقصد به وجود تحزز ٌصل فً العمق الى ثلث ال .7

العرق الوسطً وهنا ٌكون التفصص على نوعٌن اما رٌشً او كفً اعتمادا على 

 اتجاه االخادٌد بٌن الفصوص .
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 المحاضرة الثالثة

  venationتعرق الورقة  

 هو االسلوب الذي بموجبه تتوزع العروق داخل النصل .

تتفرع من السوٌق او من العرق الوسطً وتعمل والعروق هً الحزم الوعائٌة التً 

العروق على اعطاء النصل المتانة واالسناد وتعمل على نقل المحالٌل والغذاء المصنع 

 من الورقة والٌها , وٌكون التعرق على نوعٌن :

: وفٌة تتفرع العروق الدقٌقة من العرق reticulate venationتعرق شبكً  .1

 مكونة ما ٌشبه الشبكة وٌكون على نوعٌن  الوسطً ثم تعود لتلتقً ثانٌة

شبكً رٌشً : وفٌة ٌكون للورقة عرق رئٌسً واحد تتفرع منه فروع ثانوٌة وهذه  - أ

 بدورها تتفرع وتكون بشكل شبكة 

شبكً كفً : وفٌة عدة عروق رئٌسٌة تخرج من نقطة اتصال السوٌق بالنصل   - ب

 وتنتشر على شكل اصابع الكف ومنها تخرج الفروع الثانوٌة وهكذا.

 :  parallal venationتعرق متوازي  .2

وفٌة تكون العروق موازٌة لبعضها البعض وال ٌحدث بٌنها اي تقاطع )عدا الفروع 

 :  الدقٌقة( وٌقسم الى قسمٌن

متوازي رٌشً : وفٌة عرق وسطً واحد تخرج منه عروق ثانوٌة متوازٌة متجه  - أ

 نحو حافة الورقة كما فً الموز.

متوازي كفً : وفٌة مجموعة من العروق تخرج من قاعدة النصل دون ان تلتقً   - ب

 مع بعضها البعض .

 الكساء السطحً 

وقد ٌكون على شكل  نقصد به اي تركٌب ٌقع على سطح العضو النباتً او ٌنشأ منه

شعٌرات او حراشف او اشواك او اي غطاء اخر كالمادة الشمعٌة وقد تكون الورقة 

خالٌة من اي كساء فتسمى الورقة ملساء وقد ٌكون احد السطحٌن مغطى واالخر املس 

وقد ٌكون الكساء مقتصر على العرق الوسطً فقط وربما بعض العروق الثانوٌة . وله 

ٌقلل النتح من سطح الورقة كما ان الكساء السطحً الشوكً ٌرّوع اهمٌة للنبات وهو 

 حٌوانات الرعً وبذلك ٌعمل على حماٌة النبات.
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  اللون

تحتوي النباتات على صبغات نباتٌة منها لٌس لها قابلٌة الذوبان فً الماء مثل 

فٌف النبات الكلوروفٌل ، الكاروتٌن ، الزانثوفٌل ، الالٌكوبٌن وتبقى ثابتة نسبٌا عند تج

النباتات لذلك ٌعتمد علٌها المصنفون كصفة اساسٌة فً التصنٌف ،  اما الصبغات التً 

تذوب فً الماء مثل االنثوساٌنٌن فهً تتحطم وتتغٌر فً النباتات المجففة وتتغٌر بتغٌر 

 الظروف فال ٌعتمد علٌها كصفة اساسٌة فً التصنٌف .

 سوٌق الورقة 

لورقة بالساق وقد ٌكون اسطوانٌا او مسطحا وغالبا ما هو جزء الورقة الذي ٌوصل ا

ٌكون محززا من الجهة العلٌا وٌختلف سمكا وطوال بٌن نوع واخر وٌمتاز نبات النخٌل 

 والموز بسوٌق طوٌل وسمٌك .

وقد ٌتحور فٌتسع وٌاخذ شكل منبسط شبٌه بالورقة فٌعرف بالسوٌق الورقً او ٌتخذ 

بان تكون قاعدة السوٌق غمدٌة او قد تكون منتفخة  شكال مجنحا وتمتاز بعض العوائل

 وحساسة للحرارة واالهتزاز . 

  االذٌنات

هً زوج من النموات الجانبٌة عند قاعدة السوٌق تقوم بالمحافظة على الورقة قبل 

، وقد  تكشفها من البرعم وقد تبقى مالزمة للورقة بصورة دائمٌة كما فً ورد االشرفً

تسقط عندما ٌكتمل نمو الورقة كما فً الصفصاف ولها قٌمة تصنٌفٌة مهمة حٌث ٌتم 

التمٌٌز بٌن انواع بعض االجناس بموجبها كما هو الحال فً االنواع التابعة لجنس 

 االشرفً والصفصاف . 

بالحجم والشكل وقد تتحور وتكون على شكل شوكة كما فً النبق او  وتختلف االذٌنات

تتحور الى محالق كما فً العشبة المغربٌة او قد تكون ورقٌة اي كبٌرة تشبه الورقة 

وتساهم فً التركٌب الضوئً كما فً البزالٌا وقد تلتحم مع السوٌق حٌث تنمو ملتصقة 

ة تركٌب اسطوانً ٌمتد الى مسافة من به وقد تكون غمدٌة تلتف حول عقدة الساق مكون

 وقد تكون حرشفٌة كما فً التوت . السالمٌة ،
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 bractsالقنابات 

وهً ورقة صغٌرة تقع عند قاعدة حامل الزهرة وقد تكون ورقة خضراء او ملونة كما 

 فً نبات الجهنمٌة ، وقد تكون كبٌرة خشبٌة تغلّف نورة باكملها كما فً نبات النخٌل.

وقد تتكون عدة قنٌبات تتجمع على شكل مجموعة وتنتظم بشكل  cymbaسمبة وتسمى 

 حلقة او اكثر تحت مجموعة ازهار كما فً العائلة المركبة فً نبات زهرة الشمس .

 اوراق حرشفٌة 

وهً اوراق مختزلة جافة حرشفٌة عدٌمة للكوروفٌل تكثر فً السٌقان الترابٌة  

 كالراٌزومات . 

 ان االوراق الكاس والتوٌج واالسدٌة والكرابل هً فً االصل  ومن الجدٌر بالذكر

 اوراق تخصصت لغرض التكاثر فكونت الزهرة .

 

 اوراق نباتات ذوات الورقة الواحدة 

 تمتاز بما ٌاتً : 

اغلبها جالسة )اي بدون سوٌق(، وقد تكون  -3قاعدتها غمدٌة  -2تعرقها متوازي  -1

عرق اال ان االذٌنات بشكلها الطبٌعً غٌر موجودة بسٌطة او مركبة رٌشٌة او كفٌة الت

 فً هذه االوراق ومن امثلتها :

 اوراق النخٌل : وهً اوراق رٌشٌة وقد تكون كفٌة مثل نخٌل الزٌنة -1

 اوراق الموز -2

اوراق الحشائش واهم ما ٌمٌز اوراق الحشائش هو الغمد الملتف حول الساق  -3

شائً ٌقع فً منطقة اتصال الغمد والنصل الشرٌطً واللسٌن الذي هو نمو حلقً غ

 بالنصل وظٌفته منع الماء واالتربة من الدخول بٌن الغمد والساق . 

اوراق االكاف والصبار وهً اوراق لحمٌة تشبه السٌوف بشكلها العام صلبة القوام  -4

. 
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 اوراق عارٌات البذور 

)وهً من عارٌات  واوراقها اما ابرٌة الشكل او شبٌه بالحراشف عدا شجرة الجنكو

 البذور الواطئة تطورٌا( تكون عرٌضة ونفضٌة .

 

 تحورات االوراق

تتحور الورقة للقٌام بوظٌفة معٌنة تتطلبها مصلحة النبات بالنسبة للظروف البٌئٌة ومن 

 هذه التحورات : 

اشواك : حٌث تقوم بوظٌفة دفاعٌة كما فً النباتات الصبارٌة وتتحور الورٌقات فً  -1

الكناري الى اشواك وتتحور الورٌقات السفلى الى اشواك فً النخٌل نخٌل 

 االعتٌادي .

محالٌق : وهً تراكٌب خٌطٌة تساعد على التسلق وقد تتحور الورٌقات الى  -2

 محالٌق كما فً البزالٌا بٌنما تتحور كل الورقة الى محالق كما فً نبات العطر.

فً داخلها كمٌات كبٌرة من  اوراق خازنة للغذاء : فتكون سمٌكة وطرٌة تخزن -3

 الماء والغذاء تمٌٌز بها النباتات العصارٌة واالبصال مثل البصل.

نوع من النباتات الزهرٌة تحورت اوراقها  222آكلة الحشرات : ٌوجد ما ٌقارب  -4

القتناص الحشرات مثل نبات قانصة الذباب حٌث تلتصق الحشرات الصغٌرة 

حافتً الورقة وفً نبات الجرة تحورت بشعٌرات غدٌة لزجة عند وقوعها بٌن 

الورقة الى تركٌب ٌشبه االبرٌق )الجرة( ومزودة بغطاء ٌسد فوهتها عند الحاجة 

القتناص الحشرات التً تنجذب الٌها بواسطة الوانها ورائحتها وتعمل على هضمها 

 وامتصاصها. 

 

 ترتٌب االوراق فً البراعم 

كون االوراق منطوٌة او ملفوفة داخل نفسها  ٌختلف ترتٌب االوراق داخل البرعم فقد ت

 او بوضع مستقٌم وٌمكن التعرف على ذلك من المقطع العرضً للبرعم الطرفً .
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 بقاء الورقة 

تعٌش الورقة لفترة قصٌرة اذا ما قورنت بعمر النبات الذي ٌحملها  فمعظمها ال ٌعمر 

 الكثر من فصل نمو واحد وتقسم النباتات الى : 

نباتات دائمة الخضرة : وهً تحتفظ بخضرتها طوال السنة وهذا ال ٌعنً ان االوراق  .1

تعمر طٌلة حٌاة النبات وانما ال تسقط دفعة واحدة او فً موسم واحد فهً تتساقط فً 

 اوقات متباٌنة على مدار السنة مثل الٌوكالبتوس والحمضٌات . 

فً فصل الخرٌف لتعود وتنمو نباتات نفضٌة )متساقطة االوراق( : تسقط اوراقها  .2

 فً الربٌع مكونة اوراق جدٌدة كما فً التٌن والكمثرى والرمان.   
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 المحاضرة الرابعة

 The Flowerالزهرة  

هً غصن تحّورت اوراقه للقٌام بعملٌة التكاثر. ٌتمٌز هذا الغصن بعدم استطالة 

مجتمعة على ُعَقد ال تفصل بٌنها السالمٌات فتبقى االوراق الزهرٌة محتشدة او 

سالمٌات واضحة ، كما ان النمو القمً ٌتوقف عن النمو بعد تكوٌن االجزاء الزهرٌة 

 وهذا خالف الغصن االعتٌادي .

وللزهرة اشكال كثٌرة واحجام متباٌنة فمن زهرة صغٌرة جدا كزهرة نبات عدس الماء 

 الى ازهار كبٌرة جدا كاالزهار المألوفة لدٌنا .

وتنشأ الزهرة كما ٌنشأ اي غصن من برعم ٌقع فً ابط ورقة صغٌرة الحجم تعرف 

 بالقنابة .

 اجزاء الزهرة :

  peduncleتتكون الزهرة من اربع حلقات تحمل على ساق ٌعرف بالحامل الزهري 

وهو تركٌب مسطح او محدب او مقعر   torusتتسع قمة الحامل الزهري مكونة التخت 

ت الزهرٌة بتسلسل ثابت فً جمٌع االزهار فهً من الخارج الى تترتب علٌه الحلقا

 الداخل :

 االوراق الكأسٌة )السبالت( : ومن مجموعها ٌتكون الكاس . -1

 االوراق التوٌجٌة )البتالت( : ومن مجموعها ٌتكون التوٌج . -2

 االسدٌة : ومنها ٌتكون الجهاز الذكري . -3

 المدقة : ومنها ٌتكون الجهاز االنثوي .  -4

 

   عدد الحلقلت الزهرٌة :

اذا احتوت الزهرة على اربع حلقات زهرٌة تسمى رباعٌة الحلقات وان احتوت على 

ثالث حلقات كأن تكون عدٌمة التوٌج مثال تسمى ثالثٌة الحلقات كما فً زهرة الال 

عباس ، وان وجدت فٌها حلقتان تسمى ثنائٌة الحلقات ، وقد توجد حلقة واحدة وتسمى 

 حلقات حٌث ٌبقى فً الزهرة اما االسدٌة او المدقة .احادٌة ال

  ترتٌب االجزاء الزهرٌة :
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وفً هذة الحالة ٌكون   spiralتنتظم االجزاء الزهرٌة على التخت اما بشكل حلزونً 

التخت مخروطً الشكل وهذه حالة بدائٌة ترافق االزهار االقل تطورا ، او تترتب 

وهنا ٌكون التخت مسطح وهً االكثر شٌوعا  cyclicاالجزاء الزهرٌة بشكل دوائر 

 وتطورا من الترتٌب الحلزونً .

  عدد اجزاء الحلقة الواحدة :

قد تحتوي الحلقة الواحدة على ثالثة من االجزاء الزهرٌة او مضاعفاتها فمثال ٌتكون 

اوراق او  3وكذلك التوٌج قد ٌتكون من  3الكأس من ثالث اوراق او مضاعفات الرقم 

وهكذا بنسبة لبقٌة الحلقات وتعرف هذة الزهرة ثالثٌة االجزاء  3 مضاعفات

trimerous . وتتمٌز نباتات الفلقة الواحدة بهذه الصفة مثل البصل والنخٌل التمر. 

اما اذا احتوت الحلقة على اربعة اجزاء زهرٌة او مضاعفاتها فتسمى رباعٌة 

)الفجل ، القرنابٌط ،...( وقد  كما فً ازهار العائلة الصلٌبٌة  tetramerousاالجزاء

وتتمٌز ازهار نباتات ذوات    pentamerousتكون الزهرة خماسٌة االجزاء فتسمى

الفلقتٌن بكونها رباعٌة او خماسٌة اما اذا احتوت الحلقة على اكثر من خمسة اجزاء 

 فتسمى عدٌدة االجزاء الزهرٌة وال ٌشترط ان ٌكون عدد االسدٌة والكرابل مساوٌا لعدد

االوراق الكأسٌة والتوٌجٌة اذ ان هذا االصطالح ٌقتصر على الغالف الزهري )الكأس 

 والتوٌج ( . 

 واالزهار تكون على عدة انواع : 

: وهً الزهرة التً تحتوي على الحلقات  complete flowerالزهرة الكاملة  -1

 الزهرٌة االربعة .

اختفت منها احد  : وهً الزهرة التً incomplete flowerالزهرة الناقصة  -2

 الحلقات الزهرٌة .

: وهً الزهرة التً تكون بدون غالف زهري   naked flowerالزهرة العارٌة  -3

 )بدون كأس وتوٌج ( كزهرة الصفصاف وزهرة الغرب .

: وهً الزهرة التً تحتوي على االعضاء   perfect flowerالزهرة التامة  -4

 كما فً اغلب االزهار .    bisexualالذكرٌة واالنثوٌة او تسمى ثنائٌة الجنس 

وهً اما   unisexual: او احادٌة الجنس   inperfact flower الزهرة الغٌر تامة  -5

او تحتوي على   staminateتحتوي على اجزاء ذكرٌة فقط فتسمى زهرة ذكرٌة  



 أ.م.د.علً عمار اسماعٌل 

18 
 

 تصنٌف نبات عملً 

 

كما فً نخٌل التمر والعائلة   pistillateاالجزاء االنثوٌة فقط فتسمى زهرة انثوٌة 

 الصفصافٌة 

: وهً التً ال تحتوي على االجزاء الذكرٌة  sterile flowerالزهرة العقٌمة  -6

 واالنثوٌة )اعضاء التكاثر ( كما فً االزهار الشعاعٌة لنبات زهرة الشمس 

  ٌوصف النبات ولٌس الزهرة بأنه احادي المسكنmonoecious   اذ احتوى على

 االزهار الذكرٌة واالنثوٌة معا او اذا احتوى على ازهار كاملة او تامة .

  بٌنما اذا احتوى النبات اما على ازهار ذكرٌة او ازهار انثوٌة كما فً النخٌل

 . كما فً نخٌل التمر dioecious فٌسمى النبات ثنائً المسكن 

 :  calyxالكاس 

ومجموعها تسمى  sepalٌة وتسمى كل ورقة )سبلة( ٌتكون الكاس من االوراق الكاس

)سبالت( . وعادة تكون خضراء اللون تحٌط باالجزاء الزهرٌة االخرى فً البرعم 

لتحمٌها من المؤثرات الخارجٌة والجفاف فضال عن كونها قد تساهم فً التركٌب 

 الضوئً او جلب الحشرات او انتشار البذور الثمار .

تشبه االوراق الخضرٌة فً النبات حٌث ٌوجد فٌها ثالث حزم من الناحٌة التشرٌحٌة 

وعائٌة ناقلة ولهذا السبب اعتبرت من الناحٌة المورفولوجٌة بمثابة قنابات تطورت عن 

 اوراق اعتٌادٌة .

ٌوصف الكاس بانه غٌر ملتحم اذا كانت اوراقه او سبالته طلٌقة اما اذا كانت ملتحمة 

االلتحام الي مسافة من طول السبلة فقد ٌصل حتى فٌسمى الكاس ملتحم وقد ٌستمر 

نهاٌة السبلة عدى جزء قلٌل من طرف السبلة العلوي فٌبدو الكاس مسنن او مفصص 

وٌعرف عدد االوراق الكاسٌة فً هذه الحالة من عدد االسنان او عدد الفصوص 

 الظاهرة فً قمته مثل االوراق الكاسٌة فً ازهار الرمان.

م على جزء طفٌف جدا من قواعد السبالت وتبقى االجزاء العلوٌة وقد ٌقتصر االلتحا

 سائبة كاسنان المشط .

  تحورات الكاس :

 االصل فً الكاس اخضر اللون اال انه قد ٌتحور وٌاخذ احد االشكال االتٌة : 
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ٌتلون الكاس بالوان جذابة فٌبدو شبٌها بالتوٌج اال اننا نمٌزه بالشكل والحجم اذ ٌكون  -1

منه حجما فمثال الكاس لونه بنفسجً فً زهرة نبات منقار الطٌر وقرمزي      اصغر 

فً الال عباس واحمر فً ورد المرجان والرمان و اصفر فً االتٌنً . وٌرافق هذا 

 التلون احٌانا ضمور االوراق التوٌجٌة او فقدانها كلٌا كما فً العائلة الجهنمٌة .

الكاس شكل وحجم ولون االوراق التوٌجٌة وال ٌختلف عنها اال فً  قد ٌتحور فٌاخذ -2

 الموقع كما فً الزنبقٌة ومنها نبات البصل .   

قد ٌمتد من قاعدة الكاس تركٌب كٌسً الشكل ٌحتوي على غدد رحٌق ٌعرف  -3

 فٌسمى الكاس ممهمزا .  spurبالمهماز  

صبح غشائً او جاف كما فً زهرة قد ٌختزل الكاس فً عدد من العوائل النباتٌة فٌ -4

 عرف الدٌك وورد الدكمة او ٌكون على شكل زغب كما فً زهٌرات العائلة المركبة .

هذا ولتحورات الكاس قٌمة تصنٌفٌة مهمة جدا فهً قد تدلنا مباشرة على الجنس 

 اوالنوع الذي ٌنتمً الٌه نبات معٌن .

 :  corollaالتوٌج 

ت الزهرٌة ٌاتً بعد الكاس مباشرة وٌتكون من عدد من هو الحلقة الثانٌة من الحلقا 

 ( وهو مع الكاس ٌكونان الغالف الزهري . petalاالوراق كل ورقة تسمى بتلة )

تعتبر االوراق التوٌجٌة من الناحٌة المورفولوجٌة والتشرٌحٌة اقرب الى االسدٌة 

ً اغلب العقٌمة من االوراق الخضرٌة وذلك بسبب وجود حزمة وعائٌة واحدة ف

 االوراق التوٌجٌة وهذه احدى خصائص االسدٌة .

االوراق التوٌجٌة رقٌقة القوام اكبر حجما من االوراق الكاسٌة ، تتلون بجمٌع االلوان 

عدا االخضر وٌعود اللون الى وجود الصبغات النباتٌة التً قسم منها ذائب فً الماء 

صبغات تذوب فً المذٌبات فٌتغٌر لونه بتغٌر حموضة العصٌر الخلوي وقسم منها 

 العضوٌة فقط فٌكون لونه ثابت .

الوان االوراق التوٌجٌة تجلب الحشرات الى غدد الرحٌق ممهدة الى عملٌة التلقٌح 

وفضال عن االلوان فان بتالت بعض االزهار لها غدد تفرز الرحٌق وهو سائل حلو 

 جلب الحشرات .المذاق بٌنما ٌفرز البعض االخر زٌوتا عطرٌة تساهم اٌضا فً 
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لٌست جمٌع االزهار رائحتها طٌبة فمثال زهرة االرستولوكٌا لها رائحة غٌر مستحبة 

ٌنجذب الٌها الذباب ومن المالحظ ان الحشرات التً تنجذب الى االزهار الزكٌة 

 الرائحة ال تزور مثل هذه االزهار . 

غٌر ملتحمة كما فً  ٌسمى التوٌج متعدد االوراق التوٌجٌة اذا كانت اوراقه طلٌقة او

اللهانه والقرنابٌط والفجل ، بٌنما ٌسمى التوٌج ملتحم اذا كانت اوراقه ملتحمة جزئٌا او 

كلٌا كما فً ورد البوري وحلق السبع وهنا فان عدد الفصوص او االسنان ٌدل على 

 عدد البتالت الملتحمة .

قاعدي ٌسمى  عرٌض منبسط ومن جزء رفٌع limbتتكون الورقة التوٌجٌة من طرف 

 . clawمخلب 

والى  corolla tubeاما التوٌج الملتحم فٌتمٌز الى قسم سفلً هو االنبوب التوٌجً 

 .  corolla lobesطرف علوي مسنن او مفصص 
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 المحاضرة الخامسة

 proflorationااللتفاف و التربٌع الزهري 

ٌقصد به ترتٌب حواف اجزاء الغالف الزهري بالنسبة لبعضها البعض فً البرعم 

الزهري وٌمكن التعرف علٌها بعمل مقطع عرضً فً البرعم او بأنتزاع االوراق 

 الزهرٌة الواحدة بعد االخرى .

 ٌوجد شكالن اساسٌان من التربٌع الزهري :

الت والبتالت ( بحٌث المصراعً : وفٌة تترتب اوراق الغالف الزهري ) السب -1

 تتالمس حافتاها دون ان تغطً احداها االخرى كما فً ورد القهوة .

 -المتراكب : وفٌة تغطً حافات االوراق بعضها بعضا وٌأخذ اشكاال متعددة : -2

متراكب ملتف : وفٌة كل ورقة تغطً حافة الورقة التً تجاورها وهً بدورها  - أ

تغطً حافة الورقة االخرى وهكذا وٌكون اتجاه االلتفاف اما بأتجاة عقرب الساعة 

 او عكس اتجاة عقرب الساعة .

متراكب تنازلً : وفٌة الورقة الكأسٌة او التوٌجٌة العلٌا اي الجهة المعاكسة للقنابة   - ب

 طلٌقة الحافتٌن بٌنما تكون الورقة السفلى مغطاة من الطرفٌن .تكون 

 متراكب تصاعدي : عكس التراكب التنازلً .  - ت

متراكب رباعً : ٌتمٌز بوجود ورقتٌن طلٌقتٌن وورقتٌن داخلٌتٌن وورقة خامسة   - ث

 طرف منها خارجً او طلٌق وطرف اخر مغطى .

 :symmetryالتناظر 

او منتظمة اذا كان باالمكان قطعها الى نصفٌن  symmetricalتسمى الزهرة متناظرة 

متشابهٌن بامرار مستوى واحد او اكثر خاللها وتسمى عدٌمة التناظر 

asymmetrical  اذا تعذر الحصول على نصفٌن متشابهٌن من من امرار مستوي

 خاللها مثل زهرة موز الفحل .

 وٌكون التناظر على نوعٌن :

ٌها ٌمكن الحصول على انصاف متشابهة بامرار اكثر من شعاعٌة التناظر : وف -1

 مستوى عمودي واحد فً مركزها كما فً زهرة الكتان والقرع .
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جانبٌة التناظر : وفٌها ال ٌمكن الحصول على اكثر من نصفٌن متشابهٌن من امرار  -2

 مستوى عمودي فً مركزها كما فً زهرة حلق السبع .

 اشكال التوٌج : 

 توٌج منفصل البتالت : وٌسمى توٌج متمٌز وٌاخذ احد االشكال االتٌة :  - أ

متصالب : وٌتكون من اربع بتالت مركبة بشكل متعامد كما فً الشبوي والعائلة  -1

 الصلٌبٌة .

 القرنفلً : وفٌه خمسة اوراق توٌجٌة لها مخلب طوٌل كما فً زهرة القرنفل. -2

 ها بدون مخلب اي جالسة كما فً الروز.الوردي : وفٌها خمسة اوراق توٌجٌة اال ان -3

توٌج ملتحم البتالت : وفٌه تلتحم البتالت على طولها مكونة تركٌب متمٌز ٌدعى  - ب

اما الجزء العلوي فٌكون مفصصا او مسننا وٌدعى  انبوب التوٌجالقاعدي منه 

 وٌاخذ احد االشكال االتٌة :  الطرف

 التوٌجٌة على شكل اسطوانة . انبوبً : كما فً زهرة الشمس حٌث تلتحم االوراق -1

دائري او عجلً : وفٌه ٌكون االنبوب التوٌجً قصٌر الطرف عرٌض متسع كما  -2

 فً الخٌار والطماطة والفلفل .

 طبقً : وفٌه ٌكون االنبوب التوٌجً طوٌل ورفٌع عكس العجلً . -3

قمعً : وفٌه ٌكون االنبوب التوٌجً رفٌعا عند القاعدة وٌزداد عرضا حتى الطرف  -4

 العلوي كما فً المدٌد .

 ناقوسً : ٌشبه الجرس كما فً زهرة الجرس. -5

 فراشً : كما فً زهرة البزالٌا . -6

 ثنائً الشفة : كما فً حلق السبع . -7

باالضافة الى االشكال اعاله هناك اشكال اخرى فٌها تحورات منها ما ٌحتوي على 

 توءات غدٌة .مهماز وفٌها غدد رحٌق واخرى لها زوائد على هٌئة شعٌرات او ن

  ان هذه التحورات رغم ضئالتها اال انها تفٌد فً تشخٌص النبات على مستوى

 aguilegiaالجنس او النوع فمثال ان اهم ما ٌمٌز االنواع التابعة لجنس اوكلٌجٌا 

هو المهماز الغدي الذي ٌمتد من كل ورقة توٌجٌة فً الزهرة ، وفً زهرة 

 ً زاهً اللون ٌعرف باالكلٌل .النرجس ٌخرج من التوٌج تركٌب فنجان
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 :  stamensاالسدٌة 

بعد التوٌج ومن مجموعها ٌتكون الجهاز  وهً الحلقة الثالثة من الحلقات الزهرٌة وتاتً

الذكري ولها اهمٌة تصنٌفٌة مهمة حٌث ٌستعان بها للتعرف على النوع وفً عملٌة 

التشخٌص بشكل عام وتنشأ السداة من تحور ورقة خضرٌة خصبة تعرف بالورقة 

 حاملة السبورات ، وتتكون السداة من جزئٌن رئٌسٌٌن هما )المتك والخوٌط( .

: وٌتكون من فصٌن طوٌلٌن كل فص ٌحتوي على غرفتٌن وتعرف  anther. المتك 1

 الغرفة الواحدة بكٌس اللقاح تتكون بداخلها حبوب اللقاح .

 طرق تفتح المتك :

 ٌتفتح المتك بعد نضوجه لطرح حبوب اللقاح باحد الطرق التالٌة :

عة تفتح طولً : حٌث ٌتكون شق طولً على طول فص المتك وهً الطرٌقة الشائ -1

 فً اكثر النباتات .

شق مستعرض : حٌث ٌتكون شق مستعرض عند منتصف فص المتك كما فً  -2

 البامٌا وٌعد هذا اكثر تطورا مما سبق .

 تفتح بواسطة الثقوب : حٌث ٌتكون ثقب فً اعلى كل فص كما فً البطاطا . -3

تفتح مصراعً : حٌث ٌنفصل جزء شرٌطً من جدار المتك وٌبقى عالٌا من الجهة  -4

 لٌا وٌتقوس الى الخلف قلٌال . الع

 :   filamentالخوٌط 

هو جزء السداة الذي ٌستقر علٌه المتك وٌمّثل من ناحٌة االصل سوٌق الورقة الذي 

اشتقت منه السداة وٌاخذ الخوٌط اشكاال متعددة فقد ٌكون خٌطً رفٌع هو الشائع 

ٌكون طوٌال او واالكثر تطورا وقد ٌكون شرٌطً او عرٌض كما فً موز الفحل وقد 

 قصٌرا .

وقد ٌكون معدوما كما فً الجوز وٌعزى اختفاء الخوٌط اما لالختزال او لتكٌف البٌئً 

ولعملٌة التلقٌح كما فً الكثٌر من النباتات المائٌة او قد ٌلتحم مع الغالف الزهري اال 

 انه موجود من الناحٌة المورفولوجٌة .

 اتصال المتك بالخوٌط : 

 بالخوٌط باحد الطرق االتٌة :ٌتصل المتك 
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 اتصال قاعدي : وفٌه تتصل قمة الخوٌط بقاعدة المتك كما فً زهرة السوسن . -1

اتصال ظهري : ٌتصل الخوٌط بالمتك على امتداد جهته الظهرٌة فتتعذر حركة  -2

 المتك الى اي جهة كما فً الحمضٌات .

ٌكون المتك حر طلٌق : وفٌه ٌتصل الخوٌط بنقطة واحدة فً منتصف ظهر المتك و -3

 الحركة كما فً ورد الساعة .

 خصوبة االسدٌة : 

السداة الخصبة هً التً لها القدرة على انتاج حبوب لقاح اما االسدٌة التً لٌس لها 

القدرة على انتاج حبوب اللقاح اما لضمور المتك او ٌكون معدوما اصال فتسمى السداة 

 عقٌمة .

 عدد االسدٌة :

ن سداة واحدة كما فً جنس الٌوفوربٌا الى عدد غٌر محدود من ٌتراوح عدد االسدٌة م

االسدٌة كما فً البامٌا والقطن والخباز وقد ال تحتوي الزهرة على اي سداة كما فً 

 االزهار االنثوٌة كالنخٌل .

  كقاعدة عامة ال تحتسب االسدٌة العقٌمة ضمن اسدٌة الزهرة فمثال زهرة موز

 غم احتوائها على اسدٌة عقٌمة .الفحل تعتبر احادٌة السداة ر

 ارتكاز االسدٌة :

ترتكز االسدٌة بصورة عامة على التخت اال انها فً حاالت كثٌر تلتحم بالتوٌج كما فً 

ازهار ورد البوري وحلق السبع وقد تلتحم بالكاس عند فقدان التوٌج وفً حاالت قلٌلة 

 ترتكز على المدقة .

 

 اتحاد االسدٌة : 

تتحد االسدٌة مع بعضها البعض وٌكون هذا االتحاد اما عن طرٌق الخوٌطات او عن 

 طرٌق المتك.

 وٌاخذ احد االشكال االتٌة :  اتحاد الخوٌطات :
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احادي الحزمة : حٌث تتحد الخوٌطات مكونة تركٌب اسطوانً ٌعرف بالعمود  -1

 السدوي كما فً الخباز وورد الجمال والقطن .

ه تحتوي الزهرة على عشرة اسدٌة تسع منها حزمة واحدة ثنائً الحزمة : وفٌ -2

والعاشرة طلٌقة وتتمٌز بها العائلة الثانوٌة الفراشٌة من العائلة البقولٌة كما فً 

 الفاصولٌا والباقالء والبزالٌا .

عدٌد الحزم : وٌتكون الجهاز الذكري من عدد غٌر محدود من االسدٌة تمتد  -3

ٌشترط ان تتساوى هذة المجامٌع فً عدد االسدٌة خوٌطاتها على شكل مجامٌع وال 

. 

 اتحاد المتوك : 

قد تتحد المتوك مكونة حلقة بٌنما تبقى الخوٌطات متباعدة كما فً نباتات العائلة المركبة 

 مثل زهرة الشمس .

 تباٌن االسدٌة : 

قد ال تتساوى اسدٌة الزهرة فً الطول ففً االزهار التً تحتوي على اربعة اسدٌة 

تكون سداتٌن طوٌلة وسداتٌن قصٌرة اما فً االزهار سداسٌة االسدٌة تكون اربعة 

 اسدٌة قصٌرة واثنان طوٌله كما فً اللهانة  والفجل .
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 المحاضرة السادسة

 pistilالمدقة

وهً عضو التكاثر االنثوي فً الزهرة و تحتل مركزها وٌتكون الجهاز 

 اما من مدقة واحدة او عدد من المدقات .   gynoeciumاالنثوي

وهً فً االصل تركٌب   carpelوالوحدة االساسٌة التً تتكون منها المدقة هً الكربلة 

شبٌه بالورقة من الناحٌة التشرٌحٌة خالٌة من الكلوروفٌل وفٌها ثالث حزم وعائٌة . 

على حافات الكرابل والتً تنضج بعد االخصاب مكونة   ovulesوتحمل البوٌضات 

 البذور .

 تسمى المدقة بسٌطة اذا تكونت من كربلة واحدة وٌعتقد ان الكربلة فً االجناس الواطئة

كانت مفتوحة وبالتدرٌج انطوت فٌها الحافتان طولٌا بأتجاة العرق الوسطً ونحو الجهة 

 .  ovaryالبطنٌة والتحمت مكونة غرفة مغلقة هً المبٌض 

ٌسمى خط التحام الحافتٌن من الداخل بالتدرٌز البطنً وعلى امتدادة من الجهة الداخلٌة 

ترتبط بها البوٌضات اما الجهة المقابلة  placentaٌتكون نسٌج حشوي ٌسمى المشٌمة 

 لخط االلتحام والتً تمثل العرق الوسطً للورقة فتسمى التدرٌز الظهري .

ترتبط البوٌضات بالمشٌمة عن طرٌق عنق قصٌر ٌسمى الحبل السري وٌتراوح عدد 

البوٌضات فً المبٌض من واحد كما فً التمر والخوخ والمشمش والكوجة الى بعض 

 فً التبغ .مئات كما 

وهو تركٌب اسطوانً رفٌع اما مجوف او صلد كلٌا  styleومن قمة المبٌض ٌمتد القلم 

 .stigmaاو جزئٌا وٌنتهً القلم بجسم متمٌز ٌعمل فً استقبال حبوب اللقاح هو المٌسم 

 اشكال الجهاز االنثوي : 

 ٌكون الجهاز االنثوي اما : 

: وفٌه تحتوي الزهرة على مدقة واحدة مكونة من كربلة واحدة  احادي الكربلة -1

 وتسمى المدقة بسٌطة كما فً الباقالء والفاصولٌاء والبازالء .

 عدٌد الكرابل : وٌكون على شكلٌن :  -2
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سائب الكرابل : ٌتكون الجهاز االنثوي من اكثر من كربلة منفصلة عن بعضها  .1

مستقلة وهذه الكرابل تترتب على التخت  البعض تماما وكل منها ٌكّون مدقة بسٌطة

 اما :

بشكل مخروطً : كما فً الفراولة وٌكون التخت مخروطً اٌضا وتدل على حالة  - أ

 بدائٌة .

 بشكل دائري : كما فً اغلب النباتات وتدل على حالة تطورٌة . - ب

متحدة الكرابل : حٌث تتحد الكرابل مكونة مدقة واحدة مركبة مثل الطماطة والخٌار  .2

برتقال وعندما تتحد الكرابل قد تتحد االقالم معها وتبقى المٌاسم منفصلة او قد وال

 ٌقتصر االلتحام على المبٌض فقط ونادرا ما تلتحم الكرابل واالقالم والمٌاسم .

 ولمعرفة عدد الكرابل التً ٌتكون منها المبٌض المركب نلجا الى ما ٌاتً : 

 عدد الكرابل . مالحظة المبٌض : عدد فصوص المبٌض تساوي -1

عدد الغرف : ٌؤخذ مقطع عرضً من الثمرة او من المبٌض فان عدد الغرف  -2

 ٌساوي عدد الكرابل .

عدد المشاٌم الجدارٌة : كما ذكرنا تنشأ المشاٌم الجدارٌة عند التقاء حافات الكرابل  -3

 وعلٌه فان عدد المشاٌم ٌساوي عدد الكرابل .

اكثر من قلم او اذا تفرع القلم الى عدد من عدد االقالم : اذا احتوت المدقة على  -4

 الفروع فان عدد االقالم او عدد الفروع ٌساوي عدد الكرابل .

المٌسم : عدد المٌاسم او اذا كان المٌسم مفصص او متفرع فان عدد الفصوص او  -5

 الفروع ٌساوي عدد الكرابل .

الحكم على عدد وبالتاكٌد اذا اعتمدنا على اكثر من نقطة من النقاط اعاله ٌكون 

 الكرابل اكثر دقة .

 :  stigmaالمٌسم 

وهو جزء المدقة الذي ٌستقبل حبوب اللقاح وبصورة عامة ٌكون خشن السطح وفٌه 

 stigmatic fluidاهداب وغالبا ما ٌفرز سائل لزج حلو المذاق ٌسمى السائل المٌسمً 

 فائدته ٌسهل التصاق حبة اللقاح على المٌسم . 

 المٌسم اشكاال متعددة مثل :  وٌاخذ

 الكروي او قرصً او شرٌطً او رٌشً او شعاعً 
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 تصنٌف نبات عملً 

 

 :  styleالقلم 

وهو جزء المدقة الذي ٌرفع المٌسم الى وضع مالئم الستقبال حبوب اللقاح وقد ٌكون  

القلم رفٌع طوٌل كما فً الزنبق او منبسط توٌجً الشكل ملّون كما فً موز الفحل وقد 

  كما فً الخشخاش .ٌكون معدوما اصال

قد ٌكون القلم صلدا كلٌا او جزئٌا ونادرا ما ٌكون مجوفا وعادة ٌملئ وسطه بنسٌج من 

خالٌا رقٌقة الجدران ضعٌفة التماسك غدٌة الوظٌفة كثٌفة الساٌتوبالزم كبٌرة النوى 

تقوم بافراز سائل هالمً ٌمتزج مع مواد لزجة تنشأ بتحطم جدران الخالٌا وٌعمل هذا 

سٌج على حماٌة انبوب اللقاح فً طرٌقه الى الكٌس الجنٌنً وٌعمل على تغذٌته الن

 اٌضا. 

 موقع القلم من المبٌض : 

 قمً : ٌنشأ القلم من قمة المبٌض وهً الحالة السائدة فً اغلب النباتات  -1

جانبً : ٌنشأ القلم على احدى طرفً المبٌض وٌعزى ذلك الى عدم نمو جوانب  -2

 ٌة .المبٌض بصورة متساو

 قاعدي مركزي : حٌث ٌتكون المبٌض من عدد من الفصوص فٌنشأ القلم من بٌنها . -3

 :  ovaryالمبٌض 

هو الجزء المنتفخ من المدقة وٌوجد فً داخلة البوٌضات التً تنضج مكونة البذور وقد 

ٌجلس المبٌض على سطح التخت مباشرة فٌسمى مبٌضا جالسا وهً الحالة االعتٌادٌة 

 وقد ٌرتفع عن التخت بواسطة امتداد رفٌع ٌدعى حامل المبٌض فٌسمى المبٌض معنقا . 

 :  placentationالتمشٌم 

 د به نظام او ترتٌب المشاٌم و معها البوٌضات داخل المبٌض . ونقص

تنتشر البوٌضات على كل السطح الداخلً للكربلة فً االنواع التً تمثل اوطأ حاالت 

البدائة فً النباتات الزهرٌة كما فً نبات الدارسٌنً االبٌض من عائلة الماكنولٌا اما فً 

 لبوٌضات على احد اشكال المتمشٌم االتٌة :النباتات االكثر تطورا او رقٌا فتنتظم ا

حافً : وفٌة ٌتكون المبٌض من كربلة واحدة وغرفة واحدة وتمتد مشٌمة واحدة  -1

 على طول حافتً التحام الكربلة كما فً الباقالء والبزالٌا .
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 تصنٌف نبات عملً 

 

جداري : ٌتكون المبٌض من اكثر من كربلة وغرفة واحدة فتنشأ المشاٌم على امتداد  -2

 خطوط التحام حافات الكرابل مثل الخٌار .

مركزي : وفٌة مبٌض مركب من عدد من الكرابل وعدد من الغرف تتصل  -3

البوٌضات فً محور وسطً ٌتكون نتٌجة انطواء حافات الكرابل الى الداخل 

 ها فً وسط المبٌض كما فً الطماطة .والتحامها مع بعض

مركزي طلٌق : كما فً المركزي اال ان االلتحام ال ٌصل اال القمة وٌعتبر هذا اكثر  -4

 تطورا من المركزي .

 قاعدي : وفٌة ٌختزل المحور الوسطً للتمشٌم المركزي الطلٌق كما فً التمر.  -5

 قمً معلّق : كما فً المشمش والكوجة . -6

 

 موقع المبٌض : 

لموقع المبٌض قٌمة تصنٌفٌة عالٌة وتعتبر دراسة موقع المبٌض من االسس الواجب 

 فهمها قبل الشروع بالتصنٌف حٌث ٌاخذ احد االشكال االتٌة :

زهرة سفلٌة االجزاء : وفٌه ٌنشأ الغالف الزهري والجهاز الذكري )السبالت  -1

ا ٌكون التخت والبتالت واالسدٌة ( من تحت موقع المبٌض دون ان تتصل به وفٌه

مسطح او محدب او مخروطً وٌوصف المبٌض بأنه مرتفع وهً االكثر شٌوعا فً 

 النباتات الزهرٌة كما فً الحمضٌات ونخٌل التمر والخشخاش والقرنفل .

زهرة محٌطٌة االجزاء : وفٌة تبدو السبالت والبتالت واالسدٌة محٌطة بالمبٌض  -2

 كما فً الخوخ والمشمش واالجاص . 

وٌة االجزاء : وفٌة ٌغوص المبٌض فً داخل التخت حتى قمته وٌندمج مع زهرة عل -3

التخت اندماجا كامال وترتكز االجزاء الزهرٌة عند القمة فتكون الزهرة العلوٌة 

 االجزاء منخفضة المبٌض كما فً التفاح والسفرجل والعرموط والخٌار والرقً .

علوٌة االجزاء هً االكثر رقٌا من االتجاهات التطورٌة المتفق علٌها ان الزهرة ال

 والنباتات التً فٌها هذة الصفة تتقدم على غٌرها فً سلم التطور .

 

 

 



 أ.م.د.علً عمار اسماعٌل 

30 
 

 تصنٌف نبات عملً 

 

 :غدد الرحٌق 

 توجد الغدد الرحٌقٌة فً االوراق التوٌجٌة وقد تتواجد على السطح الداخلً لالوراق

الكأسٌة و عند قواعد االسدٌة او على قمة المبٌض او عند قاعدته او قد تحٌط بأسفل 

المبٌض وقد تتواجد هذه الغدد فً نهاٌة مهماز طوٌل ٌنمو خارجٌا من السبالت 

والبتالت كما فً ورد الصورة و الالتٌنً وفً بعض العوائل تقع الغدد فً قعر انبوب 

لحشرات ذات الخرطوم المماثل لها فً الطول ، او توٌجً طوٌل فال تصل الٌها اال ا

 حشرات قادرة على عمل ثقب عند قاعدة االنبوب . 

بعض االزهار تنعدم فٌها غدد الرحٌق مثل ازهار الصفصاف والجوز وهذا ٌساند 

الرأي القائل بأن التلقٌح بواسطة الرٌاح هو طرٌقة بدائٌة بعدها نشأ التلقٌح بواسطة 

 طورت االزهار وظهرت فٌها غدد الرحٌق .الحشرات بعد ان ت

 

 

 

 

                                                         

 

 




