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  The Flowerالسهرة 

انز٘ ٚؾًم اػضبء انزكبصش فٙ انُجبربد انضْشٚخ ٔلذ ارخزد انضْشح اعبعب نزمغٛى انُجبربد  ْٔٙ انًؾٕس

انضْشٚخ انٗ سرت ٔفصبئم ٔاعُبط ٔإَاع الَٓب انؼضٕ انضبثذ انزشكٛت فٙ انُجبربد ؽٛش ال ٚزبصش رشكٛجٓب 

 .االػضبء االخشٖ ثزغٛٛش انجٛئٛخ انزٙ ٚؼٛؼ فٛٓب انُجبد كًب رزبصش

يؤنف يٍ عبق لصٛشح عذا  ٔانضْشح يٍ انٕعّٓ انًٕسفٕنغٛخ ْٙ ػجبسح ػٍ غصٍ يؾٕس راد ًَٕ يؾذٔد

ْٔٙ انزكبصش ٔثمبء انُٕع ,ٔرخزهف  لصشد عاليٛبرٓب ٔرمبسثذ أسالٓب ٔرؾٕسد الداء ٔظٛفخ يؼُٛخ

ايب يٍ انُبؽٛخ  Bractغٕيٓب ٔرُؾب انضْشح يٍ اثظ ٔسلخ ٚطهك ػهٛٓب لُبثخ االصْبس ثبنُغجخ الؽكبنٓب ٔؽ

 .انزطٕسٚخ فٛؼزمذ آَب َؾبد يٍ رشكٛت ركبصش٘ ٚؾجّ انًخشٔط

أ انؾًٕٚم فٙ ؽبنخ انُٕسح انضْشٚخ   Peduncleرؾًم انضْشح ػهٗ رشكٛت ٚؼشف ثبنؾبيم انضْش٘ 

Pedicle  ٔرزغغ َٓبٚخ انؾبيم نزكٌٕ رشكٛت ٚؼشف ثبنزخذtorus  ٔاReceptacle  ٔلذ ٚكٌٕ يؾذة ا

 يمؼش أ يغطؼ 

 المحيطاث السهريت 

 , االعذٚخ , انًذلبد (يٍ انخبسط انٗ انذاخم )انكأط , انزٕٚظانضْشح يٍ اسثغ يؾٛطبد صْشٚخ رزشكت 
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  زهرة كاملتComplete flower   .ٕٔعٕد انؾهمبد االسثؼخ فٙ انضْشح ) انكأط ث ْٙ انضْشح انزٙ رزًٛض

  Punica صْشح انذفهخ ٔانفغم ٔانشيبٌ كًب فٙ . + انزٕٚظ + االعذٚخ + انًذلخ ( 

 زهرة ناقصتincomplete Flower  كًب فٙ هكأط أ انزٕٚظ فٙ انضْشح ْٔٙ انضْشح انزٙ ركٌٕ فبلذح ن

 .  Morus  انزكٙ صْشح انزٕد

 لسهرة العاريت ا flowerNaked  كًب فٙ اصْبس انصفصبف هكأط ٔانزٕٚظ يؼب ْٙ صْشح فبلذح ن  Salix . 

 سهرة تامت  الPerfect Fl. ٕ٘ػهٗ اػضبء انزكٕسح ٔاػضبء االَٕصخ ) االعذٚخ  ْٔٙ انضْشح انزٙ رؾز

 ٔانًذلخ ( 

 Bisexual Fl.   او زهرة خنثيتHermaphroditic    ( نٓب ثبنشيض )ٚشيضصْشح صُبئٛخ انغُظ

 كًب فٙ اصْبس انفغم ٔانجشرمبل ٔانذفهخ ٔغٛشْب . 

 imperfect Fl ؽذ انغٓبصٍٚ عٕاء انزكش٘ أ االَضٕ٘ ال بلذحف ,ْٔٙ صْشح زهرة غير تامت 

  وحيدة الجنص زهرةUnisexual  Fl.   ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ايب اٌ ركٌٕ صْشح ركشٚخStaminate Fl.   ٔا

 .  phoenix كأصْبس َخٛم انزًش   .Pistillate Flصْشح اَضٕٚخ 

 لسهرة العقيمت اSterile Fl.   ٌٕانضْشح عٓبص٘  بلذحف ْٔٙ انضْشح انزٙ رك

Helianthus كًب فٙ االصْبس انؾؼبػٛخ نؼجبد انؾًظ انزكٕسح ٔاالَٕصخ فذػٛذ 

 annuus  

 

 

  احادي المطكن نباثMonoecious   ٗنغُظ ػهٗ انُجبد اصْبس صُبئٛخ ا ْٕٔ انُجبد انز٘ ٚؾزٕ٘ ػه

 ػهٗ ػُذ ٔعٕد اصْبس ركشٚخ ٔاخشٖ اَضٕٚخ كزنك كًب فٙ انشيبٌ ٔانجشرمبل ٔانذفهخ . انٕاؽذ 
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   Cucumisٔانخٛبس   Zea maysكًب فٙ انزسح انصفشاء  Monoeciousَفظ انُجبد عًٙ كزنك اؽبد٘ انًغكٍ 

  Dioeciousػُذ ٔعٕد اصْبس ركشٚخ ػهٗ َجبد ٔاصْبس اَضٕٚخ ػهٗ َجبد اخش عًٙ َجبد صُبئٙ انًغكٍ ايب ٔغٛشْب . 

 .  Phoenix يضم َخٛم انزًش 

  متعدد السيجاث نباث Polygamous  ٔ٘ٔاصْبس اَضٕٚخ ٔاخشٖ صُبئٛخ  ٚؾزٕ٘ ػهٗ اصْبس ركشٚخ ْٕ انُجبد انز

 . Compositaeٔثؼض َجبربد انؼبئهخ انًشكجخ  Polygonum انغُظ يضم َجبد ػصب انشاػٙ 

  Flaral phyllotaxyترتيب االوراق السهريت  

 ثصٕسح ػبيخ ثؾكهٍٛ :_ Receptacleاالٔساق ػهٗ انًؾٕس انضْش٘ أ انزخذ رزشرت 

فٙ ْزِ انؾبنخ ٚكٌٕ انزخذ يخشٔطٙ كًب فٙ صْشح   Spiral arrangementانزشرٛت انؾهضَٔٙ  - 1

 .Magnoliaانًبكُٕنٛب 

 رزشرت االٔساق انضْشٚخ ثأعٕسح أيؾٛطبد دائشٚخ . Circular arrangementانزشرٛت انذائش٘  - 2

  Number of whorlsالحلقاث  عدد الدوائر او

رزشرت اػضبء انضْشح )انكأط + انزٕٚظ + االعذٚخ + انًذلخ( ثؾكم يؾٛطبد أ ؽهمبد ػهٗ انزخذ 

ٔرذػٗ انضْشح ثأَٓب صْشح ًَٕرعٛخ ػُذيب رزأنف يٍ اسثؼخ ؽهمبد ٔركشَبْب لجم لهٛم , ٔٚطهك ػهٗ يضم 

.  ايب ارا اؽزٕد انضْشح ػهٗ خًظ ؽهمبد كأٌ رؾزٕ٘ Tetracyclic  flْزِ صْشح سثبػٛخ انؾهمبد  

.  ٔلذ .Penta cyclic  flػهٗ ؽهمزٍٛ يٍ االعذٚخ ثذال يٍ ؽهمخ ٔاؽذِ فزذػٗ صْشح خًبعٛخ انؾهمبد  

 .  ػُذيب رفمذ االعذٚخ كًب فٙ االصْبس االَضٕٚخ نُخٛم انزًش .Tricyclic  flركٌٕ انضْشح صالصٛخ انؾهمبد  

Phoenix  انضْشح صُبئٛخ انؾهمبد ػُذيب رؾزٕ٘ ػهٗ اعذٚخ ٔيذلخ فمظ ٔرذػٗ ٔلذ رك ٌٕDicyclic  fl 

انزٙ ال رؾزٕ٘ ػهٗ كأط ٔ رٕٚظ . ٔلذ ركٌٕ انضْشح عجبػٛخ أ صًبَٛخ    Populusكًب فٙ اصْبس انغشة 

 , ؽٛش رزكشس ؽهمبد انزٕٚظ نؼذح يشاد .  Rosa أ اكضش يٍ انؾهمبد كًب فٙ انـ
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  عدد اجساء الحلقت الواحدة :

االٔساق انكأعٛخ فٙ ؽهمخ انكأط أ ػذد رٕصف انضْشح رجؼب ألػذاد اعضاء انؾهمخ انٕاؽذح , يضال ػذد 

االٔساق انزٕٚغٛخ فٙ ؽهمخ انزٕٚظ أ ػذد االعذٚخ فٙ ؽهمخ عٓبص انزكٕسح ْٔكزا . اال ا ٌ االْى ُْب ْٕ 

 انزشكٛض ػهٗ ؽهمزٙ انكأط ٔ انزٕٚظ , ٔػهٗ ْزا األعبط رمغى االصْبس انٗ يب ٚأرٙ :

ضى االصْبس انزٙ رؾزٕ٘ فٙ كم ؽهمخ ) انكأط أ انزٕٚظ ( ػهٗ ٔر   .Tri merous  flزهرة ثالثيت االجساء  - 1

( فٙ انؾهمخ انٕاؽذح يضبل يؼظى َجبربد 3 , 6 , 9صالس اعضاء ) أساق كأعٛخ أٔ رٕٚغٛخ ( أٔ يضبػفبرٓب يضم )

  Amaryllidaceae ٔانُشعغٛخ    Palmaeٔػبئهخ انُخٛم    Liliaceae انفهمخ انٕاؽذح كبنؼبئالد انضَجمٛخ 

 ٔغٛشْب .  

ٔرضى االصْبس انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ اسثؼخ اعضاء فٙ كم ؽهمخ   .Tetra merous  flزهرة رباعيت االجساء  - 2

  Crucrferae( كًب فٙ انؼذٚذ يٍ انُجبربد رٔاد انفهمزٍٛ ٔيُٓب انؼبئهخ انصهٛجٛخ  4 ,8 , 12أ يضبػفبرٓب )

االصْبس انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ خًظ اعضاء فٙ انؾهمخ  ٔرضى .Penta merous  flزهرة خماضيت االجساء   - 3 

ٔانجشرمبل   Rosa( ٔٚمزصش ٔعٕدْب ػهٗ َجبربد رٔاد انفهمزٍٛ كًب فٙ انــ 15,10,5انٕاؽذح أ يضبػفبرٓب )

Citrus  ٔال ٔعٕد نٓب فٙ َجبربد انفهمخ انٕاؽذح.  

 

 

 Perianth المحيطاث السهريت الغير اضاضيت

 Calyx (K )الكأش 

ٔركٌٕ ٔاؽٛبَب يهَٕخ راد نٌٕ اخضش  Sepalsٚزكٌٕ يٍ  انضْشٚخ ْٕ انؾهمخ انخبسعٛخ يٍ يٍ االٔساق 

أساق انكبط يؾبثٓخ نالٔساق انخضشٚخ يٍ خالل ٔعٕد صالس ؽضو ٔػبئٛخ ثؼض انُجبربد ٚغمظ انكبط 

ذ يؾٛظ ٔلذ ٕٚع lobsأ يفصص  teeth.ٚكٌٕ انطشف انكبعٙ رًذ يغٍُ  asepolous flowerفزغًٗ 

 Hipiscusكًب فٙ  (Epicalyxٔٚؾجّ انكبط ٚغًٗ )خبسط انكبط 
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 الكاش  وظائف

  فٙ انجشػى انضْش٘ انضْشحؽًبٚخ 

 صُغ انغزاء ػُذيب ٚكٌٕ اخضش 

 عزة انؾؾشاد ػُذيب ٚكٌٕ يهٌٕ رٔ غذد 

 ًبس ٔانجزٔس ػُذيب ٚكٌٕ يغٍُ أ صغجَٙؾش انض 

  انًؾبفظخ ػهٗ انضًبس ٔانجزٔس نؾٍٛ َضغٓب 

 

 أشكال الكأش

 -يُٓب:ٚزخز انكأط اؽكبال يخزهفخ رغزخذو نهزفشٚك ثٍٛ انفصبئم أ االعُبط 

 كًب فٙ انفصٛهخ انجبرَغبَٛخ هٛخ انزهمٛؼ ٔاالخصبة ػً ٚغمظ ثؼذ ال persistentكبط يغزذٚى  - 1

Solanaceae 

 Salviaكب فٙ  Petaloid calyxكبط رٕٚغٙ  - 2

 Raphanusكًب ْٕ انؾبل فٙ انفغم  polysepalousكبط عبئت االٔساق  - 3

 Malvaكًب ْٕ انؾبل فٙ انخجبص  gamosepalous كبط يهزؾى االٔساق - 4

  Asteraceaeaكبط صغجٙ كًب ْٕ انؾبل فٙ انؼبئهخ انًشكجخ  - 5

 كًب ْٕ انؾبل ف ػشف انذٚك  membranousكبط غؾبئٙ  - 6

 ثغمظ خالل رفزؼ انضْشح كًب فٙ انخؾخبػ Caducousكبط يزغبلظ  - 7

 ْٕٔ انكبط انز٘ ٚغمظ ػُذ انزهمٛؼ ٔاالخصبة كًب فٙ انؾًٛض Deciduousانكبط انُفضٙ  -8

 ْٕ انكبط انؾبٔ٘ ػهٗ صًشح ثذاخهّ يضم انشيبٌ Fruitingانكبط انضًش٘  - 9

 Dianthusانمشَفم كًب ْٕ انؾبل فٙ   Tubularكبط اَجٕثٙ  - 10

 كًب فٙ انشٚؾبٌ bilabiateكبط ؽفٕ٘  - 11
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 Corolla (C)التويج 

, ْٕٔ انؾهمخ انذاخهٛخ يٍ ؽهمزٙ انغالف  ًٚضم انزٕٚظ انؾهمخ انضبَٛخ يٍ انؾهمبد انضْشح انًُٕرعٛخ األسثؼخ

انزٕٚظ ثبنٕاٌ صاْٛخ يٍ أعم عزة انؾؾشاد ٔانطٕٛس يٍ  انضْش٘ ؽٛش ٚأرٙ ثؼذ انكأط يجبؽشح. ٔٚجذٔ

  -ٔاػزًبدا ػهٗ االعظ االرٛخ رمغى انزٕٚظ انٗ ػذح يغًٕػبد :, أعم ػًهٛخ انزهمٛؼ

 : إرؾبد أٔ اَفصبل االٔساق انزٕٚغٛخ . االضاش االول

 :  رُبظش أٔ ػذو رُبظش انزٕٚظ .االضاش الثاني

 ٛخ ) ؽكهٓب ٔصفبرٓب ( .طجٛؼخ انٕسلخ انزٕٚغ االضاش الثالث:

 : ٔنٓب صالصخ أؽكبل ْٙ : تويجاث شعاعيت التناظر منفصلت البتالث -اوال:

ٔنّ اسثؼخ ثزالد يُفصهخ ٔيزًبصهخ  -:  Cruciformانزٕٚظ انصهٛجٙ  - أ

ٔيزصبنجخ ٔنكم ثزهخ طشف ٔاضؼ ٔيخهت صغٛش عذا كًب فٙ انُجبربد 

ٔيُٓب َجبد انفغم َٔجبد انخفظ أ   Cruciferaeانؼبئهخ انصهٛجٛخ 

 .harra Diplotaxisانخفؼ 

ٔنّ خًغخ ثزالد أٔ يضبػفزٓب يُفصهخ   -:  Rosaceousانزٕٚظ انٕسد٘   - ة

ٔيزًبصهخ ٔنكم ثزهخ طشف, ٔػذًٚخ انًخهت كًب فٙ َجبربد انؼبئهخ انٕسدٚخ 

Rosaceae   ٙٔيُٓب َجبد ٔسد االؽشفRosa . 

ٔنّ خًغخ ثزالد  -:  Caryophyllaceousانزٕٚظ انمشَفهٙ  - د

يُفصهخ ٔيزًبصهخ ٔنكم ثزهّ طشف ٔاضؼ ٔيخهت ٔاضؼ اٚضب 

ٔيُٓب  Caryophyllaceousكًب فٙ َجبربد انؼبئهخ انمشَفهٛخ 

 .Dianthusَجبد انمشَفم 

 

 : ٔنٓب ػذح اؽكبل َزكش يُٓب يب ٚهٙ :تويجاث شعاعيت التناظر متحدة البتالث -ثانيا:

ٚؾجّ انغشط رًبيب, كًب فٙ َجبربد انؼبئهخ انغشعٛخ :   Campanulateانغشعٙ  - أ

  Campanulaٔيُٓب َجبد صْشح انغشط 
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   .Daturaٚؾجّ انمًغ, كًب فٙ ٔسد انجٕس٘ ٔانذارٕسح  -:  Funnel formانمًؼٙ  - ة

 

 

ٚؾجّ االَجٕة, كًب فٙ االصْبس انمشصٛخ نؼجبد انؾًظ -: Tubularاالَجٕثٙ  - د

annuus Helianthus 

 

ٚؾجّ انؼغهخ, كًب فٙ َجبد انخٛبس ٔانطًبطخ  -: Rotateانؼغهٙ  - س

 Capsicumٔانفهفم 

 

ٚغًٗ انطجمٙ اؽٛبَب ْٕٔ خهٛظ ٚغًغ ثٍٛ صفبد  -:  Salverformاالَجٕثٙانؼغهٙ  - ط

  .Vincaاالَجٕثٙ ٔانؼغهٙ كًب فٙ َجبد ػٍٛ انجضٌٔ  

 

: ٔنٓب ثزالد يخزهفخ االؽكبل ٔاالعًبء فٙ تويجاث جانبيت التناظر منفصلت البتالث -اوال:

 انضْشح انٕاؽذح, ْٔٙ َٕػٍٛ: 

A-   ٙانزٕٚظ انفشاؽPapilionaceous :-  ٔنّ خًغخ ثزالد يزجبُٚخ

ٔاصُزٍٛ   Standardفٙ انؾكم, االٔنٗ كجٛش انؾغى ٔرذػٗ ثبنؼهى 

رى ٔسلزٍٛ يهزؾًزٍٛ عضئٛب   wings -2عبَجٛزٍٛ ٔرذػٗ انغُبؽٍٛ 

كًب   Keelفٙ ثذاٚخ ركًُٕٚٓب صى رُفصالٌ ٚطهك ػهًٛٓب اعى انغؤعؤ 

 . faba Viciaفٙ اصْبس انجبلالء 

B -  انزٕٚظ ؽٕاسة انًهكCaesalpinaceous  :-  ّٚؾج

عبثمّ اال اٌ انؼهى فّٛ صغٛش عذا ايب ثمٛخ االٔساق كبنغُبؽٍٛ 

ٔانغؤعؤ فغًٛؼٓب يُفصهخ رًبيب ٔيؾبثٓخ نجؼضٓب انجؼض كًب 

 Caesalpinaَجبد انؾٕاسة انًهك 

  -ْٔٙ ثؾكهٍٛ اعبعٍٛ ًْب: -:تويجاث جانبيت التناظر ملتحمت أو متحدة البتالث -ثانيا:

 

ٚؾجّ انهغبٌ كًب فٙ االصْبس انؾؼبػٛخ نُجبد ػجبد :   Ligulateانزٕٚظ انهغبَٙ   - أ

 . annuus Helianthusانؾًظ 
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       للعلوم الصرفتالمرحلت الثالثت /كليت التربيت                                                                             طادضتالمحاضرة ال
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ْٕ رٕٚظ رٔ اَجٕة طٕٚم ٔطشف  -: Bilabiateانزٕٚظ صُبئٙ انؾفخ     - ة

ػهٕ٘ ٚزأنف يٍ ؽفخ ػهٛب ٔؽفخ عفهٗ, ٔانؼهٛب يؤنفخ يٍ ارؾبد ثزهزٍٛ ايب 

انغفهٗ فضالس ثزالد, ٔنٓزا انزٕٚظ ؽكهٍٛ صبٍَٕٚٛ ؽٛش ٚكٌٕ فٛٓب انزٕٚظ 

,  Salviaكًب فٙ َجبد عًغى انجش  Ringentيشِ يُفشط انؾفزٍٛ ٔٚذػٗ 

كًب فٙ َجبد ؽهك    Personateٔٚذػٗ ٔيشح ٚكٌٕ انزٕٚظ يغهك انؾفزٍٛ 

  Antirrhinumانغجغ 

 

 

 

 

  Aestivation (preflorationالسهري ) االلتفاف او التربيع

( رٕٚظ أ كبط) انضْش٘ انغالف أساق ؽبفبد ػاللخ ػهٗ Aestivation االصطالػ ٚطهك

 يمطغ ٚؼًم ايب رنك ػهٗ انزؼشف ًٔٚكٍ انضْش٘ انجشػى فٙ انٕاؽذح انؼبئهخ ضًٍ ثؼضٓب يغ انًزغبٔسح

, انذاخم  انٗ انخبسط يٍ ٔثبنزشرٛت االخشٖ ثؼذ انٕاؽذح انضْشٚخ االٔساق ثبَزضاع أ انجشػى فٙ ػشضٙ

 ْٕٔ ٚزخز ػذح أضبع كًب ٚهٙ :

 :Valvate ترتيب مصراعي - 1

ثم رزاليظ  ٔفّٛ رخشط انغجالد أ انجزالد يٍ انزخذ ػهٗ يغزٕٖ ٔاؽذ ثذٌٔ انزفبف أ رشاكت     

ثغبَت ثؼضٓب انجؼض, ٔإرا كبٌ انًؾٛظ انضْش٘ يهزؾًب فئٌ يٕاضغ االنزؾبو لذ رُطٕ٘ انٗ انذاخم 

ٔٚغًٗ ؽُٛئز ثًُضُٙ انؾٕاف إنٗ انذاخم . أٔ لذ رجشص يٕاضغ االنزؾبو انٗ انخبسط فٛغًٗ انًؾٛظ يُضُٙ 

 انؾٕاف إنٗ انخبسط.
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 :Contorted or spiral  ترتيب ملتف او حلسوني  - 2

ٚهزف طشف كم ٔسلخ صْشٚخ ػهٗ طشف انٕسلخ انضْشٚخ انزٙ رهٛٓب ْٔكزا , ٔٚكٌٕ االنزفبف  فٙ ْزِ انؾبنّ

 فٙ ارغبٍْٛ ؽغت انضْشح ايب انزفبف يغ ػمبسة انغبػخ أٔ انزفبف ػكظ ػمبسة انغبػخ.

 :Imbricate ترتيب متراكب  - 3

د ْزا انزشرٛت ثكٛفٛخ ٚكٌٕ انزشاكت فٙ األٔساق انضْشٚخ إيب رُبصنٙ أٔ رصبػذ٘ أ كَٕغٙ , ٔٚزؾذ

ٔانًؾٕس انز٘ ٚؾًم   يغك انضْشح ثبنؾكم انغهٛى يٍ لجم انطبنت ) ثؾٛش ركٌٕ انمُبثخ َبؽٛخ عغى انطبنت

 انضْشح فٙ انغٓخ انخهفٛخ يؾًٕنخ ثبنٛذ(.

 ٔفّٛ رؾٛظ انٕسلخ انضْشٚخ األيبيٛخ ثبألٔساق انضْشٚخ انًغبٔسح. :  Ascending تصاعدي 

 :Descending تنازلي 

 ثبنؼكظ يٍ انغبثك , رؾٛظ انٕسلخ انضْشٚخ انظٓشٚخ انزٙ يٍ َبؽٛخ انًؾٕس ثبألٔساق انضْشٚخ انًغبٔسح.

 :Quincuncial كونطي 

ٛخ نٓب طشف داخهٙ مداخهٛزبٌ ٔانٕسلخ انضْشٚخ انًزج ٔفٛخ ركٌٕ ٔسلزٍٛ صْشٚزٍٛ خبسعٛزٍٛ ٔاالخشٚبٌ

 ٔاالخش خبسعٙ.

 


