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 The Inflorescencesالنوراث 

ٔػُذيا ذكٌٕ يردًؼح ٚطهك ػهٛٓا يصطهح َٕسج   Clusteredأٔ يردًؼح   Solitaryاالصْاس لذ ذٕخذ يفشدج 

Inflorescence  ٔخًؼٓا َٕساخInflorescences  . 

انرٙ ْٕٔ طشٚمح ذفرح االصْاس فٙ انغصٍ انضْش٘ أ ْٕ َظاو ذشذٛة االغصاٌ انًضْشج ٔاالصْاس   - :تعريف النورة

ػهٛٓا ٔذًثم انُٕساخ يدًٕػح يٍ انضْٛشاخ انصغٛشج يدرًؼح انرٙ ذًثم تذٔسْا َظاياً صْشٚاً يركايالً , ٔذرشذة 

 يدًٕػح األصْاس تطشٚمح يحذدج ٔثاترح فٙ انُٕع انُثاذٙ انٕاحذ .

ٔايا اٌ ,  Terminalإٌ األصْاس ٔانُٕساخ ذكٌٕ ايا فٙ سأط انفشع ٔذغًٗ فٙ ْزِ انحانح طشفٛح أٔ لًٛح 

, ٔتشكم ػاو انُثاذاخ راخ األصْاس  Axillaryذكٌٕ فٙ إتظ انفشع أٔ اندزع فرغًٗ خاَثٛح أ إتطٛح أٔ يحٕسٚح 

 انًفشدج ألم يٍ انُثاذاخ راخ انُٕساخ .

 انواع النوراث :

 (Indeterminate) أٔ  Racemoseَٕساخ غٛش يحذٔدج   -1

 Determinateأٔ  Cymoseَٕساخ يحذٔدج   -2

 .Mixed Infloَٕساخ يخرهطّ   -3

 .Racemose Infloالنوراث غير المحذودة 

ْٔزا انُٕع يٍ انُٕساخ ال ُٚرٓٙ انًحٕس تضْشج تم ٚغرًش انثشػى انطشفٙ فٙ انًُٕ نٛضٚذ فٙ طٕل انًحٕس   

 : ٔػذد االصْاس انداَثٛح . ٔاالصْاس انحذٚثح َحٕ انمًح ٔانمذًٚح ػُذ انماػذج ٔيٍ اشكانٓا

 ذكٌٕ ٔلذ . تغٛطح انُٕسج كاَد يثاششج نهُٕسج األصهٙ انًحٕس ػهٗ األصْاس حًهد إرا -:  Simpleأوال: بسيطت 

 . خانغح أٔ يؼُمح أيا انًحٕس ػهٙ األصْاس

 ٔفٛٓا ٚكٌٕ انًحٕس يغرطٛم ٔاالصْاس يؼُمح  Antirrhinum يثال حهك انغثغ  .Racemeانؼُمٕدٚح  -1

  Plantagoٔفٛٓا ٚكٌٕ انًحٕس يغرطٛم ٔاالصْاس خانغّ يثال انثشعٛى   Spike  :انغُثهٛح  -2

يكَٕح يٍ ػُمٕد لصشخ يؼانٛمّ انؼهٛا , ٔطاند يؼانٛمّ انغفهٗ , فأصثحد أصْاسِ خًٛؼٓا فٙ  -: catkinٓشٚح ان -3

ٍٕ ٔاحذ كًا اإلّخاص ٔانكشص ٔانثٛهغاٌ  . يغر

ذطٕل اػُاق األصْاس حرٗ ذصثح فٙ يغرٕٖ ٔاحذ يغ األصْاس انؼهٕٚح فركٌٕ االػُاق غٛش   Corymbانًشطٛح  -4

 . Cardariaيرغأٚح ٔذمصش تانرذسٚح يٍ االطشاف ٔذصثح كأعُاٌ انًشظ يثم َثاخ اندُّٛثشج 

أَٓا فٙ ذخشج األصْاس يٍ َمطح ٔاحذج ظاْشٚاً ٔذرفشع األػُاق تطٕل ٔاحذ ذمشٚثاُ فرثذٔ ك  Umbelانخًٛٛح  -5

 . cepa Alliumيغرٕٖ ٔاحذ ٔكثٛشاً يا ذخشج األصْاس يٍ  أتاط  لُاتاخ  فرغًٗ لالفح يثم َثاخ انثصم 

: ذشثّ انُٕسج انغُثهٛح إال أٌ يحٕس انُٕسج ٚغهف تمُاتح كثٛشج ذؼشف تاإلغشٚض ) انمُٕٛج(  spadix األغشٚضٛح  -6

 . enixPho ٔذكٌٕ األصْاس ُْا ٔحٛذج اندُظ يثم َخٛم انرًش 
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ًٚثم انًحٕس انًرضخى  : ذكٌٕ يرشاصح ػهٗ لشص يُثغظ انز٘  Head or Capitulum“ ح انٓاي” انشأعٛح   - 7

 . annuus Helianthusٔذحًم ػهٛٓا األصْاس ٔذكٌٕ خانغح أٔ شثّ خانغح كًا فٙ َثاخ صْشج انشًظ 

                

  

                                          

   

 

  Compoundثانياً : مركبت 

, ْٔٙ ػهٗ  يشكثح انُٕسج كاَد نهُٕسج األصهٙ انًحٕس يٍ ذخشج فشػٛح يحأس يحًٕنح ػهٗ األصْاس كاَد إرا 

 -إَاع :

ّٕ  .Comp. Raceme Infloػُمٕدٚح يشكثح  -1 ٌ ْٙ ػثاسج ػٍ يدًٕػح يٍ انُٕساخ انؼُمٕدٚح انثغطح حٛث ذك

 Vitisاألفشع انداَثٛح َٕساخ ػُمٕدٚح تغٛطح ػهٗ انًحٕس األصهٙ يثال انؼُة 

ٚحًم انشًشاخ األصهٙ ) يحٕس انُٕسج انًشكثح ( َٕساخ يشطٛح  .Comp. Corymb Infloيشطٛح يشكثح  -2

  . oleracea Brassicaتغٛطح ذكٌٕ فٙ يغرٕٖ ٔاحذ ) األػُاق( يثال انمشَاتٛظ 

ُْا ٚخشج يٍ انًحٕس األصهٙ افشع يٍ َمطح ٔاحذج ٔكم فشع ْٕ ػثاسج   .Comp. Umbel Infloخًٛٛح يشكثح  -4

 . Apiumػٍ َٕسج خًٛٛح تغٛطح يثم انفصٛهح انخًٛٛح ٔيُٓا َثاخ انكشفظ 

ػثاسج ػٍ يدًٕػح يٍ انُٕساخ انغُثهح انثغٛطح ٔانرٙ ذُرظى ػهٗ خاَثٙ  .Comp. Spike Infloانغُثهٛح انًشكثح  -5

 . Triticumانفصٛهح انُدٛهٛح : انمًح ٕس انُٕسج انًشكثح يثال حي
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 .Cymose Infloالنوراث المحذودة  

يٍ انُٕساخ ُٚرٓٙ انًحٕس تضْشج ٔتزنك ٚمف ًَِٕ ثى ٚخشج يُّ فشع أ افشع خاَثٛح ذأخز فٙ فٙ ْزا انُٕع 

 انًُٕ نفرشج ثى ذُرٓٙ فٛمف ًَْٕا .

    Monochasiumوحيذة الشعبت  أوال : 

حٛث ُٚرٓٙ انًحٕس تضْشج ثى ٚخشج فشع خاَثٙ ُٔٚرٓٙ تضْشج    Monochasiumٔحٛذج انشؼثح انثغٛطح  .1

 . Convolvulus ًّذٚذ يثال : ان

  ٔذرضًٍ ٚركشس ذفشع االفشع انداَثٛح  Comp. Monochasium يشكثح ٔحٛذج انشؼثح .2

  انمٕلؼٛحHelicoid    ٔفٛٓا ٚكٌٕ خشٔج االفشع يٍ خٓح ٔاحذج يثم ٔسد نغاٌ انثٕسAnchusa . 

  انؼمشتٛحScorpioid    ذخشج االفشع يٍ اندٓرٍٛ ػهٗ انرٕانٙ يثم رٚم انؼمشبHeliotropium 

   Dichasiumثنائيت الشعب ثانيا: 

ُٚرٓٙ انًحٕس تفشػٍٛ خاَثٍٛٛ يرماتهٍٛ ُٚرٓٙ كم يًُٓا تضْشج يثال   Dichasiumثُائٛح انشؼة انثغٛطح  .1

 . Dianthusانمشَفم 

ٔفٛٓا ذغرثذل انضْشذاٌ انداَثٛراٌ تُٕسذٍٛ تغٛطرٍٛ ثُائٛرٙ انشؼثح   comp. Dichasiumيشكثح ثُائٛح انشؼة   .2

 .  Sileneيثال : َثاخ سخم انغشاب 

   Polychasiumعذيذة الشعب  ثالثا: 

: ُٚرٓٙ انًحٕس تأكثش يٍ فشػٍٛ ٚحٛظ تانضْشج انٕعطٗ ُٔٚرٓٙ كم   Polychasiumػذٚذج انشؼة انثغٛطح  .1

يُٓا تضْشِ ٔذرًٛض ػٍ انُٕسج انخًٛٛح تاٌ اكثش االصْاس ػًشا ذمغ فٙ ٔعظ انُٕسج تؼكظ انُٕسج انخًٛٛح حٛث 

 .  Pelargoniumذمغ اكثش االصْاس خاسج انُٕسج يثال َثاخ انشًؼذاٌ 

 يثال : انداسَٔٛا   Comp. Polychasiumػذٚذج انشؼة انًشكثح  .2
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 “ الخاصت”النوراث المختلطت  -

فٙ ْزا انُٕع يٍ األَظًح ذردًغ األصْاس تطشٚمح يغاٚشج نًا عثك تحٛث ذكٌٕ انًحأس ٔانشؼة اٌ ٔخذخ يخرضنح     

 : ًٔٚكٍ ذًٛض األَٕاع انرانٛح 

ٔٚكٌٕ شكم دٔسلٙ يدٕف حٛث ٚفرح انردٕٚف  ٚكٌٕ فٛٓا انًحٕس يرشحى: Hypanthodiumالنورة التينيت  .1

األصْاس انًزكشج ايا انًؤَثح فرٕخذ فٙ لاػذج انردٕٚف . ٔاألصْاس    نهخاسج فٙ فرحح خاصح ٔذٕخذ فٙ يذخهٓا 

 Ficusػًٕياً عٕاء يزكشج أٔ يؤَثح فٓٙ خانغح. يثال: انرٍٛ 

اخ انفصٛهح انشفٕٚح ٔفٛٓا ذخشج األصْاس فٙ صفح يًٛضج نُثاذ:   Verticillateالنورة المحيطيت أو السواريّت  .2

يدايٛغ يٍ إتظ لُاتاخ ذٕخذ يرماتهح ػهٗ يحٕس انُٕسج ٔكم يدًٕػح يٍ األصْاس ذًثم َٕسج يحذٔدج ثُائٛح 

انشؼثح , ٔذُرٓٙ ْزِ انُٕسج إنٗ َٕس يحذٔدج ٔحٛذج انشؼة ٔذؼشف ْزِ انُٕس أٚضاً ) انُٕسج انًخرهطح( . يثال : 

 . Menthe انشٚحاٌ – انفصٛهح انشفٕٚح

ٔيراػٓا “ ال ذحرٕ٘ ػهٗ كأط ٔال ذٕٚح” ذركٌٕ يٍ صْشج يؤَثح ٔاحذج ػاسٚح :  Cyathiumالنورة الكأسيت  .3

, ٔذحٛظ ْزِ انمُاتاخ  أصْاس يزكشج ٔكم صْشج ذخشج يٍ إتظ لُاتح 5كشاتم يهرحًح يحاطح ب  3ٚركٌٕ يٍ 

غذد سحٛمٛح ْالنٛح انشكم ,  5نكأط , ٔذرثادل انمُاتاخ يغ انخًظ تاألصْاس انًزكشج ٔانًؤَثح يكَٕح يا ٚشثّ ا

 Euphorbiaيثال : أو انحهٛة 
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