
 تصنبف نبات نظري

  Taxonomyعلم التصنيف   

من األهداؾ المهمة التً ٌسعى الٌها هذا العلم هً محاولة التوصل الى طرٌقة أو نظام لوضع النباتات فً مجامٌع استناداً الى أوجه 

 Taxo+nomsمشتق من اللؽة اإلؼرٌقٌة  Taxonomyإن مصطلح . التشابه واإلرتباطات الوراثٌة التً تجمع بٌنها لتسهٌل دراستها

 . لقد تولى علم التصنٌؾ بعد نموه وتطوره اإلهتمام بثالث نواح مترابطة هً تشخٌص النباتات وتسمٌتها وتصنٌفها. لٌعنً قانون الترتٌب

إلٌها وٌقصد  ٌستهدؾ هذا المجال من علم التصنٌؾ معرفة هوٌة أي نبات من النباتات أي المجموعة التً ٌنتمً :-التشخٌص  -1

 .بذلك ان كان مشابهاً ألي نبات معروؾ سابقاً أم انه اكتشاؾ جدٌد لم ٌعرؾ له مثٌل من قبل

ألسماء العلمٌة ٌنصب إهتمام هذا الحقل على إعطاء إسم علمً لكل نبات ٌكتشؾ جدٌداً وكذلك الرجوع إلى مجامٌع ا :-التسكٌة -2

 . راعاتها لنصوص قواعد الدولٌة فً التسمٌة العلمٌةالتً أعطٌته قدٌماً وحدٌثاً للتأكد من صحتها وم

إن عدد األنواع المعروفة من النباتات حالٌاً ٌزٌد على النصؾ ملٌون نوع بحٌث أصبح من الضروري وضع أي  :-التصنٌؾ -3

 .نبات أو مجتمع من النباتات فً مجموعات إستناداً إلى عالقات القرابة فٌما بٌنها

 م األخرى عالقة علم التصنيف بالعلو

فً الواقع كلما إستعان علم التصنٌؾ بعلوم أخرى كانت النتابج التً توصل إلٌها أقرب الى الكمال وفٌما ٌأتً نظرة سرٌعة الى طبٌعة   

  .عالقته بؽٌره من العلوم

وٌمكن تعرٌؾ الصفة الموروفولوجٌة الواحدة بانها اي مظهر من مظاهر النبات الذي  Morphologyعالقته بعلم التشكٌل  -1

 .ٌمكن قٌاسه أو عده أو تقوٌمه وتشمل هذه الصفات الشكل والطبٌعة والحجم والموقع والترتٌب والعدد والتناظر واللون

ذرٌة إلؼراض تصنٌفٌة متعددة منها ٌستفاد من تشرٌح األعضاء الخضرٌة للنباتات الب Anatomyعالقته بعلم التشرٌح  -2

 .تشخٌص أي جزء من الجسم النباتً أو النبات ككل

لقد ثبت من الدراسة األخٌرة إن حبوب اللقاح الحدٌثة والمتحجرة بأنها ذات قٌمة فً  Palynologyعالقته بعلم حبوب اللقاح  -3

 .تصنٌؾ النباتات الراقٌة

 .ذا المجال مما ٌقدمه من معلومات عن ظاهرة التعدد الكروسومً عالقته بعلم الخلٌة ٌستفٌد علم التصنٌؾ فً ه -4

وٌفٌد علم األجنة بما ٌقدمه من معرفة عن مراحل نمو وتكوٌن حبوب اللقاح والبوٌضات  Embryyologyعالقته بعلم األجنة  -5

 .والمراحل التً تمر بها البٌضة المخصبة حتى ٌتحول الى جنٌن

 .البٌبة إتصال وثٌق بتصنٌؾ النباتات والحٌوانات على حد سواء لعلم Ecologyعالقته بعلم البٌبة  -6

 .عالقته بعلم الوراثة ٌهتم علم الوراثة بدراسة التؽاٌرات وإنتقالها من جٌل الى اخر  -7

 .وعالقته بعلم الكٌمٌاء الحٌاتٌة وعلم وظابؾ األعضاء وعالقته بعلم المتحجرات النباتٌة

 تاريخ علم التصنيف 

أي علم من العلوم وتتكامل صورته البد من دراسة تارٌخٌة والتعرؾ على اسماء الذٌن ساهموا فً تطوٌره منذ  إلجل أن ٌثمن  

 البداٌة

من ابرز علماء اإلؼرٌق استند فً تصنٌفه الى الشكل فقسم النباتات الى اشجار وشجٌرات وتحت  Theophrastusثٌوفراستس  -1

والمعمرة وعرؾ كما استطاع ان ٌمٌز بٌن النباتات الحولٌة وثنابٌة الحول . شجٌرات واعشاب واعتبر االشجار فً قمة الرقً 

ت الفلقتٌن ومٌز بٌن الجذور والراٌزومات وفرق بٌن النباتات األختالفات بٌن بذور وسٌقان واوراق ذوات الفلقة الواحدة وذوا

 .الزهرٌة وعدٌمة األزهار 

 . نوع من النباتات 600ابن العوام لقد انصب اهتمامه الكلً على النباتات فكتب عن الزراعة فً عصره وشرح فً كتاباته نحو  -2

والعراق والشام ودرس الكثٌر من نباتاتها واكتسب معرفة ابو العباس ابن الرومٌة من اهل اشبٌلٌة باألندلس تجول فً مصر  -3

 .واسعة عن األدوٌة النباتٌة وفوابدها

 :-جون دي هو فٌلسوؾ انكلٌزي عمل راهباً ثم كرس وقته لدراسة النباتات وقسم النباتات الى  -4

 ((ذوات فلقة واحدة وذوات الفلقتٌن)ذات أزهار  -2عدٌمة األزهار  -1)أعشاب  - أ

 (ذوات الفلقتٌن -2ذوات الفلقة الواحدة   -1) ت أشجار وشجٌرا - ب



قسم كارلوس لٌناٌوس عَده الكثٌرون بأنه ابو علم التصنٌؾ النباتً والحٌوانً واشهر باحث ظهر فً هذا المضمار لحد األن  -5

عددها على أساس خصابص األسدٌة من حٌث األسدٌة من حٌث  Classesصفاً  24لٌناٌوس المملكة النباتٌة فً نظامه الى 

 .واألنواع النباتٌة( األجناس النباتٌة ) وأطوالها وطبٌعة إرتكازها وإلتحامها ومن منشوراته 

 

  Spermatophytes(  Seed plant) النباتات البذرية 

ها تعقٌداً من الؾ نوع وهً أرقى النباتات التً تسود سطح األرض وأكثر 300ٌزٌد عدد األنواع التابعة للنباتات البذرٌة على   

إن ظهور البذور نتٌجة التكاثر الجنسً فً هذه المجموعة ٌعد خطوة تطورٌة ؼاسة فً األهمٌة وبها تمٌزت عن . الناحٌة التركٌبٌة

فضالً عن ذلك فقد بلػ فٌها الطور السبوري أوج الرقً والتعقٌد فً حٌن أصبح الطور . كل المجامٌع النباتٌة التً سبقتها فً الوجود

 .ٌجً مخنزالً جداً إذغ ما قورن بالسرخسٌات كما اعتمد فً تؽذٌته كلٌاً على الطور السبوريالمش

 تقسم النباتات البذرٌة الى مجموعتٌن كبٌرتٌن هما 

  Class Gymno spermaeصنؾ عارٌات البذور  -1

  Class Angiospermae( النباتات الزهرٌة)صنؾ مؽطاة البذور  -2

 

  Class Gymno spermaeصنؾ عارٌات البذور 

        نوع حً ان جمٌع انواع عارٌات البذور هً  نباتات خشبٌة ومعظمها اشجار عمالقة  700تضم هذه المجموعة حالٌاً حوالً               

 :-ممٌزاتها                

وهذه المخارٌط إما ذكرٌة تحمل حبوب  Strobilus أعضاء التكاثر فٌها مرتبة بشكل تركٌب مخروطً ٌعرؾ بالمخروط  -1

(  mega sporesالسبورات الكبٌرة ) أو انثوٌة تحمل البوٌضات (  micro sporesالسبورات الصؽٌرة ) اللقاح       

 .فلقة  17الى  1وال ٌحدث فٌها اإلخصاب المزدوج وعدد الفلق فٌه من 

 .رٌاً اثر بالبذور ونادراًما تتكاثر خضتتك -2

العناصر الناقلة الوحٌدة فً نسٌج الخشب اذ ال توجد فٌه اوعٌة خشبٌة كما ان اللحاء فٌه خالٌا منخلٌة مفردة القصٌبات هً  -3

 .بدالً من األوعٌة المنخلٌة

 .جذورها وتدٌة قوٌة -4

 .الثمار اما على شكل مخارٌط من حراشؾ سمٌكة او من حراشؾ رقٌقة -5

 .نباتات معمرة وؼالباً دابمة الخضرة -6

 .او حرشفٌة اوراقها ابرٌة -7

 

  Class Angiospermae( Flowering plants)صنؾ مؽطاة البذور    

ان مؽطاة البذور او تعرؾ بالنباتات الزهرٌة هً احدث النباتات واكثرها تطوراً فً المملكة النباتٌة ان احد اهم العوامل التً         

تً عضو ؼاٌة فً الكفاءة لضمان حدوث التلقٌح الخلطً ساهمت فً سرعة بزوغ وتطور وتنوع نباتاتها هو تكامل الزهرة ال

 .وانتشار البذور

 :-ممٌزاتها    

 .جمٌع مؽطاة البذور لها ازهار تحمل فً الؽالب حبوب اللقاح واألمشاج األنثوٌة سوٌة -1

 .وجود البوٌضات والبذور داخل تركٌب مؽلق هو المبٌض الذي ٌتحول بعد نضوجه الى ثمرة -2

 .على اوعٌة خشبٌة Xylemٌحتوي الخشب  -3

 .ٌحدث فٌها األخصاب المزدوج -4



 .ٌتم فٌها التلقٌح بواسطة الرٌاح والحشرات والطٌور والثدٌات -5

 .وان كانت تضم نباتات خشبٌة معمرة اال ان معظمها نباتات عشبٌة -6

 

 :-تقسم النباتات الزهرٌة الى صفٌن ثانوٌٌن هما

  ذات الفلقة الواحدةmonocotyledonae  

 فلقة واحدةالبذور   -1

 او مضاعفاتها 3اجزاء الزهرة  -2

 االوراق لها عروق ربٌسٌة متوازٌة -3

 التحتوي على كامبٌوم وعابً او فلٌنً -4

 الحزم الوعابٌة الساقٌة مبعثرة -5

 حبوب اللقاح ؼالباً ما تحتوي على ثقب واحد -6

 (لعدم وجود الكامبٌوم الوعابً)ساقها ؼالباً الٌكون متفرعاً  -7

 ولٌة والقلٌل منها معمرةمعظمها نباتات عشبٌة ح -8

   ذوات الفلقتٌنDicotyledonae  

 البذور فلقتٌن -1

 اجزاء الزهرة رباعٌة او خماسٌة او مضاعفاتها -2

 األوراق لها شبكة عروق ربٌسٌة محددة -3

 تحتوي على كامبٌوم وعابً وعادة ما تحتوي على كامبٌوم فلٌنً -4

 الحزم الوعابٌة الساقٌة توجد بشكل حلقة  -5

 لباً ما تحتوي على ثالث ثقوبحبوب اللقاح ؼا -6

 ساقها متفرع -7

 معظمها اشجار وشجٌرات معمرة وبعضها نباتات عشبٌة -8

 

  :-األعضاء الخضرية

  rootsالجذور 

من األساسٌات التً تتطلبها دراسة علم التصنٌؾ هً المعرفة الدقٌقة بأعضاء الجسم النباتً والمصطلحات التً تعبر عن    

طبٌعتها واشكالها واجزاءها وترتٌبها وفً هذه الحالة فقط ٌصبح باإلمكان تقدٌم وصؾ علمً كامل دقٌق لكل ما ٌالحظ فٌها من 

 .حٌاءالتؽاٌرات التً ٌفٌض بها عالم األ

ال تعطى للجذور اهمٌة تصنٌفٌة كبٌرة وذلك لقلة التؽاٌرات التً تالحظ فٌها فمن البدٌهً كلما اخذ العضو النباتً اشكاالً مختلفة 

القٌمة التصنٌفٌة ألي عضو او صفة اهمٌة اكبر كلما كانت كما تكون . كثٌرة منح بذلك فرصاً اوسع للمقارنة والتشخٌص 

ٌبة كالرطوبة والضوء ونوع التربة خفٌفة او معدومة فالصفات المعتمد علٌها فً التشخٌص هً تلك التً استجابته لتأثٌات الب

 .تتمٌز بثباتها وصمودها عبر األجٌال دون ان تتؽٌر األ بفعل التطور وتصبح موروثة

 . بهذا تكون لألعضاء التكاثرٌة فً عملٌة التشخٌص اهمٌة اكبر مما لألعضاء الخضرٌة بصورة عامة

 :-تقسم الجذور بالنسبة لمنشأها الى ثالث مجموعات 

  primary     جذور ابتدابٌة -1

تتمٌز بهذا الشكل من الجذور اؼلب النباتات ذات الفلقتٌن وعارٌات البذور وهً تنشأ نتٌجة نمو جذٌر البذرة وٌعد كل ما    

هو المحور الربٌس فً المجموعة الجذرٌة وٌكون اكثر  فً حالة بقاء الجذر اإلبتدابً ونموه ٌصبح .ٌتفرع عنها جذراً ثانوٌا

قد ٌختزن هذا النوع من الجذور كمٌات من الؽذاء  Vicia fabaكما فً الباقالء   tap rootطوالً وسمكا وٌوصؾ  بأنه وتدي 



حٌث ٌكون عرٌضاً   Conicalوٌأخذ فً هذه الحالة اشكاالً متعددة فهو أما مخروطً   fleshy والماء فٌتضخم وٌصبح         

عرٌض فً الوسط وٌستدق عند الطرفٌن  fusiformعند القاعدة وٌستدق  تدرٌجٌاً عند الطرؾ األخر كما فً الجزر او مؽزلً 

  (.الشوندر) والبنجر   Brassica rapa( الشلؽم) كما فً اللفت  napiformكما فً الفجل األبٌض او متكور 

  Secondaryجذور ثانوٌة  -2

فً الجذر األبتدابً فً بعض النباتات كالبطاطا الحلوة تخزن فٌها  percicyleتنشأ من منطقة الدابرة المحٌطٌة هً فروع   

مواد ؼذابٌة فتنتفخ وتصبح درقٌة هذه المواد  الؽذابٌة التً تخزن فً الجذور ٌستفٌد منها النبات عند االزهار وعند تكوٌن 

 .البذور

  Adventittious roجذور عرضٌة  -3

 :-أ من السٌقان أو من األوراق وتكون الألشكال التالٌةتنش

تتمٌز بها بصورة عامة نباتات ذات الفلقة الواحدة فً هذا النظام الجذري ٌضمحل الجذر  Fibrous rootsجذور لٌفٌة  - أ

وتنشأ  اإلبتدابً بعد تكوٌنه بفترة قصٌرة وتنوب عنه مجموعة من الجذور النحٌفة متساوٌة تقرٌباً فً الطول والسمك

أو من السٌقان الجارٌة  .Hordium spوالشعٌر  .Triticum spمن قاعدة الساق الجنٌنٌة تحت الفلقٌة كما فً الحنطة 

 . .Frugaria spفوق سطح األرض كما فً الشلٌك 

فتؽور فً التربة وتنمو من العقد السفلى للساق فوق سطح التربة وتتجه نحو األسفل  Prop rootsجذور مساعدة  - ب

لتقوم باسناد النبات ودعمه لحماٌته من اإلنثناءات التً قد تسببها الرٌاح واألمطار وان األجزاء األرضٌة منها تساعد 

 وقصب السكر Zea maysفً األمتصاص كما فً الذرة 

ذور لٌفٌة قد تكون هذه جذور متضخمة نتٌجة خزنها لمواد ؼذابٌة وهً فً األصل ج Tuberous rootsجذور درقٌة   -ج

 . .Dahlia spمتباعدة بعضها عن بعض كما فً األسبركس او مجتمعة على هٌبة حزم او عناقٌد كما فً الدالٌا 

وتقوم  Hedera helixتخرج من السٌقان وتساعد فً التسلق كما فً نبات حبل المساكٌن  Aerial rootsجذور هوابٌة  -د

بامتصاص الماء واألمالح ( عالقة) ند على نباتات اخرى دون ان تتطفل علٌها فً عدد من النباتات الضعٌفة التً تست

تخرج من األؼصان المورقة وتتجه نحو األسفل وؼالباً  Ficus bengalensisمباشرة من المطر وهً فً التٌن البنؽالً 

 .ما تخترق سطح األرض فتصبح دعامة لألفرع الثقلٌة

كون مثل الجذور فً النباتات التً تعٌش فً مستنقعات طٌنٌة رخوة ردٌبة التهوٌة تت Aerating roots جذور تنفسٌة -هـ 

 .Taxodium spفهً تخرج عمودٌاً فوق سطح الماء ألخذ األوكسجٌن الالزم لعملٌة التنفس كما فً نبات التاكسودٌوم  

وانتشار العدٌسات على سطحها  ونبات ال         وتتمٌز مثل هذه الجذور العرٌضة بكثرة الفراؼات البٌنٌة داخلٌاً 

 .الخارجً

 

  Stemsالسيقان 

هو المحور الربٌس للمجموعة الخضرٌة ٌنمو ؼالباً فوق سطح التربة وٌحمل األوراق  :-الساق  

والعقدة هً المكان الذي تخرج منه  nodesٌتمٌز عن الجذر بأحتوابه على عقد . واألزهار والثمار

قد تكون العقدة متمٌزة ومنتفخة بشكل ملحوظ أو مبهمة ٌسمى الجزء من الساق الذي . الورقة أو األوراق

ٌختلؾ طول السالمٌة بٌن نبات وأخر ففً بعض األنواع  inter nodesٌقع بٌن عقدتٌن متتالٌتٌن سالمٌة 

ٌة للصنوبر والجزر او هً قصٌرة متمفصلة كما فً األثل او تكون قصٌرة جداً كما فً السٌقان القزم

 .طوٌلة كما فً قصب السكر

النباتات قسمت النباتات منذ العهد األؼرٌقً استناداً الى طبٌعة سٌقانها الى اعشاب وشجٌرات واشجار، 

مثل ( نبوبٌةأ) العشبٌة لها سٌقان لٌنة وضعٌفة التتجاوز عادة فترة حٌاتها سنة واحدة وهً أما جوفاء 

أما الشجٌرات فتكون لها . عدحهىعسالرز والباقالء أو صلدة ٌمأل وسطها نسٌج اللب كما فً الذرة والس

فروع عدٌدة متشابهة فً السمك والطول تظهر من سطح التربة مباشرة كما فً الرمان والدفلة، فً حٌن 



 Eucalyptus والٌوكالٌتوس  Morus spان لالشجار جذع ربٌس متمٌز تتفرع عنه االؼصان كالتوت 

sp. . 

 :-تقسم النباتات الزهرٌة بالنسبة لفترة الحٌاة الى ماٌأتً

وهً التً تكمل دورة حٌاتها منذ انبات البذرة حتى تكوٌنها الثمار والبذور فً  annualحولٌة  - أ

 .والباقالء .Cucumis spحدود عام واحد او اقل كالخٌار والبطٌخ 

تتم دورة حٌاتها فً عامٌن ففً العام األول تتكون المجموعة الجذرٌة  biennialثنابٌة الحول   - ب

ومعها عادة مجموعة من األوراق القاعدٌة، وتخزن الجذور كمٌة من الؽذاء الذي ٌستعمل فً 

العام التالً لتكوٌن الساق واألوراق واألزهار والثمار وبعدها ٌموت النبات بكامله كما فً البنجر 

 . .Beta spالسكري 

 . .pinus spتعٌش الكثر من عامٌن كالنخٌل وجنس الحمضٌات والصنوبر  perennialمعمرة  -ج

 

  Directionإتجاه النمو  

تعٌش النباتات الرقٌة بصورة عامة على الٌابسة فهً أرضٌة والسٌقان فً هذه الحالة تقسم الى    

 :-ماٌأتً

 :-تنمو فوق سطح التربة وهذه بدورها تأخذ احد اإلتجاهات التالٌة Aerialسٌقان هوابٌة  -1

 ..Antirrhinum spتنمو رأسٌاً الى األعلى كما فٌنبات حلق السبع erect( قابمة) منتصبة  - أ

وفٌها ٌتجه الساق الى أعلى ولكن بزاوٌة حادة مع سطح األرض  ascendingمتصاعدة  - ب

 . .Nerium spكالدفلة 

والبطٌخ وهذه سٌقان ضعٌفة تفترش سطح األرض كالخٌار والرقً  prostrateمنبطحة  -ج

cucumis melo . 

شبٌهة بالمنبطحة إال انها ترسل جذوراً عرضٌة عند العقد وأفرعاً  runner( زاحفة) راكضة  -د

هوابٌة مقابل تلك الجذور وتعرؾ المسافات بٌن األفرع الهوابٌة بالمدادات ، بمرور الوقت تموت 

  .Fragaria spت وتتكون نباتات جدٌدة عند العقد ومن امثلتها الشلٌك السالمٌا

ضعٌفة تتسلق الى األعلى بواسطة اإللتفاؾ حلزونٌاً حول جسم ساند، منها   Twinersملتفة  -هـ 

 .ونبات التلفون .Convolvulus spالعلٌق ةالبالب 

ألشواك او المحالٌق او صة كاتتسلق جسماً سانداً بواسط تحورات خا climbersمتسلقة  -و

 . .Luffa spالمحاجم ومن امثلتها العنب ونبات العطر واللٌؾ 

هذه سٌقان متحورة تنمو وتبقى تحت سطح التربة وتأخذ أشكاالً   subterraneanسٌقان ترابٌة  -2

 :-متعددة منها

تنمو موازٌة لسطح األرض وترسل الى األسفل جذوراً عرضٌة لٌفٌة  rhizomeالراٌزومٌة  - أ

وهً فً الؽالب رفٌعة كما فً الثٌل وقد تكون لحمٌة متضخمة كما فً البردي والقصب 

 .وموز ال      والسوسن



ساق منتفخة لحمٌة تنشأ فً نهاٌات فروع الساق الراٌزومٌة، التتمٌز فٌها بوضوح العقد  :-الدرتة  -ب     

. والسالمٌات اال انها تحمل اوراقاً حرشفٌة فً اباطها براعم وهً تختلؾ عن الراٌزومٌة بكونها اقصر واكثر سمكاً 

 .والسعد .Solanum spوظٌفتها خزن الؽذاء والتكاثر الخضري كما فً البطاطا 

بمجموعها جسم  تحاط بأوراق لحمٌة او بحراشؾ تكون discoidساق قصٌرة قرصٌة الشكل  bulbالبصلة  -ج    

ومن امثلتها بصل االكل ومعظم . البصلة التً ٌعتبرها البعض برعماً ارضٌاً، وظٌفتها خزن الؽذاء والتكاثر الخضري

فً حزمة واحدة تؽلفها من الخارج  bulbilesعدة بصالت فً الثوم تتجمع . اجناس العابلة الزنبقٌة والعابلة السوسنٌة

 .صٌلة تمثل برعماً ابطٌاً فً بصلة كبٌرةاؼلفة مشتركة ؼشابٌة جافة وكل ب

ساق لحمٌة شبه كروٌة صلدة القوام عمودٌة على سطح التربة، مقسمة بوضوح الى عقد  cormالكورمة  -د

حرشفٌة بنٌة اللون وظٌفتها وسالمٌات ومن خصابص هذه العقد انها تحٌط بالساق احاطة تامة وتحمل اوراقاً رقٌقة 

ضري تختلؾ الكورمة عن البصلة فً ان الؽذاء فٌها مخزون فً ساق فً حٌن انه فً خزن الؽذاء والتكاثر الخ

 . Crocusالبصلة ٌخزن فً االوراق الحرشفٌة من امثلتها الزعفران 

 تحورات السٌقان الهوابٌة

وهً ساق مسطحة خضراء تشبه الورقة من حٌث الشكل الظاهري والوظٌفة  cladophyllالساق الورقٌة  -1

 .تنشأ من ابط ورقة صؽٌرة جداً تسقط فً الؽالب فً وقت مبكر ومن امثلتها األس البري واألسٌركس

تبدو بشكل اشواك مدببة تعمل على حماٌة النبات من حٌوانات  الرعً  sping (thorny)الساق الشوكٌة  -2

ماء النتح اذ انها ؼالباً ما توجد فً النباتات الصحراوٌة حٌث ٌقلل الماء وترتفع درجة الحرارة واألقتصاد فً 

( األشرفً) التً تشاهد فً الورد والعاقول والجهنمٌة أما التراكٌب المدببة  Lyciumومن امثاتها العوسج 

لهذا تنتزع  pricklesساق فهً لٌست اشواك او سٌقان محورة وانما هً امتدادات من األنسجة السطحٌة لل

 .بسهولة بمجرد الضؽط علٌها جانبٌاً لعدم ارتباطها باالوعٌة الناقلة الممتدة داخل السٌقان وفروعها

هً فرع نحٌؾ من الساق ٌلتؾ حول المساند لٌعٌن النبات على التسلق كما فً  tendrillerالساق المحالقٌة   -3

 .بعضها ٌنشأ من تحور ورقة او من جزء منها لٌست كل المحالٌق سٌقان محورة اذ ان. العنب

  Shape of stemشكل الساق 

 :-على احد األشكال التالٌةره الخارجً ٌكون الساق فً مظه       

وفٌه ٌكون المقطع العرضً دابرٌاً كما فً الحشابش التً تكون عادة  Terete (chylindrical)اسطوانً  -1

 .جوفاء السالمٌات وصلدة عند العقد

للساق ثالثة االضالع اي ان مقطعه مثلث وتتمٌز بهذا الشكل اكثر  Triguetrous (triangular)ي الزواٌا ثالث -2

 .انواع العابلة السعدٌة منها نبات السعد

 .مقطعه مربع كما فً الباقالء والٌنا الشجرٌة quadrangularرباعً الزواٌا  -3

 .هذه سٌقان ورقٌة الشكل وقد اشٌر الٌها سابقاً  flattedمسطح  -4

 

 

 

   



  Leavesاألوراق   

واألوراق لٌست . تراكٌب مسطحة تحمل على عقد الساق ، وظٌفتها األساسٌة التركٌب الضوبً والنتح هً    

سوق  مسطحة دابماً والهً حضراء اللون فً كل األحوال، وكما تحمل على سٌقان هوابٌة فقد توجد اٌضاً على

وهً تتباٌن كثٌراً فً حجومها فقد تكون متناهٌة الصؽر وال ترى . ترابٌة او على اخرى ؼاطسة فً اعماق المٌاه

 .إال بعدسة مكبرة، بٌنما تصل فً بعض أنواع النخٌل الى ستة امتار فً الطول

  Leaf parts   :-اجزاء الورقة 

 :-تتكون الورقة النموذجٌة من األجزاء األتٌة  

هو الجزء المنبسط من الورقة له حافة وقمة وقاعدة وٌخترقه طولٌاً عرق وسطً  :- blade (lamina)النصل  -1

او متشابكة متقاطعة  ( فً ذات الفلقة الواحدة) تتفرع عنه اوعٌة اصؽر منه قد تكون موازٌة لبعضها البعض 

 (.فً ذات الفلقتٌن)

ؾ اسطوانً الشكل ٌختلؾ طوله باختالؾ النباتات وقد ٌكون تركٌب نحً :- petiole (stalk)( العنق) السوٌق  -2

ٌربط النصل بالساق عند قاعدة الورقة، وتدعى . مستدٌراً استدارة كاملة او محزوزاً على امتداد سطحه العلوي

الزاوٌة المحصورة بٌن العنق والساق بابط الورقة وتوصؾ البراعم واألزهار التً توجد فً هذه الزاوٌة بانها 

حٌث ٌتصل . وتكون الورقة معنقة ان وجد فٌها سوٌق اما اذا انعدم هذا الجزء منها فهً عندبٍذ جالسة. ٌةابط

 .واوراق الحشابش .Zinnia spالنصل بالساق مباشرة كما فً 

نموان صؽٌران ٌقعان على جانبً العنق عند قاعدته وتوصؾ الورقة بانها مؤذنة فً  :- stipulesاألذنٌات  -3

 .ها على اذٌنان كما فً الورد األشرفًحالة احتوائ

ساقٌة عندما ترتكز على العقد بصورة ٌظهر فٌها الساق مكشوفاً توصؾ األوراق بانها  :- Insertionاألرتكاز  

اما اذا كان للنبات . والسالمٌات واضحة وطوٌلة نسبٌاً كما هو الحال فً اؼلب النباتات البذرٌة كالعنب والبرتقال

متمٌزة تحتشد علٌها األوراق عند سطح التربة فتبدو كانها ناشبة من الجذر فتوصؾ بانها قاعدٌة ساق قصٌرة ؼٌر 

وهذه النباتات تحمل األزهار على سٌقان زهرٌة طوٌلة تنشأ من الساق . او جذرٌة كما فً اللهانة والقرنابٌط والفجل

 .المختفٌة تحت األوراق

 :-بصورة منتظمة وهً تأخذ احد األشكال ( العقد) راق على الساق تتوزع األو :- phyllotaxyترتٌب األوراق   

ترتكز فً هذا النظام ورقة واحدة على كل عقدة، األوراق المتبادلة  alternate (spiral)( حلزونٌة) متبادلة  -1

ان الترتٌب . او على هٌبة اربعة صفوؾ كل صفٌن منها متقابلٌن( الذرة) ٌن متقابلٌن اما ان تقع فً صؾ

 .ومنها الٌوكالٌنوس والتفاح والباقالءالبذرٌة  تمتبادل هو األكثر شٌوعاً فً النباتاال

 . .Lantana sp ترتكز على كل عقدة ورقتان متقابلتان كما فً نبات المٌنا الشجٌرٌة :- oppositeمتقابلة  -2

 .اق كما فً نبات الدفلةتوجد اكثر من ورقتٌن على العقدة الواحدة تحٌط بالس verticullate( سوارٌة) دابرٌة  -3

 الورقة البسٌطة والورقة المركبة

مثل الرمان، اما اذا تجزأ النصل الى عدد من  simpleالورقة التً ٌتكون نصلها من قطعة واحدة هً بسٌطة   

وتعرؾ كل قطعة من قطع النصل   compuadالقطع المنفصلة بعضها عن البعض انفصاالً تاماً فهً مركبة 

فً حالة نشوء الورٌقات من نقطة واحدة فً قمة السوٌق بما ٌشبه الى حد ما كؾ األنسان تسمى الورقة . بالورٌقة

اما اذا انتظمت الورٌقات على جانبً  .Vitex spكما فً نبات كؾ مرٌم  palmately complexمركبة كفٌة 



ي األساس عرقـها الوسـطً فهً مركبة رٌشٌة كما فً نخٌل التمر المحور الطولً للورقة المركبة وهو ؾ

phoenix sp. . 

  :-أشكال النصل

 مستطٌلة  -7رمحٌة مقلوبة   -6رمحٌة    -5مخرزٌة     -4انبوبٌة      -3شرٌطٌة     -2ابرٌة     -1

 مثلثة       -14كلوٌة   -13قلبٌة مقلوبة      -12قلبٌة    -11بٌضوٌة مقلوبة   -10بٌضوٌة    -9اهلٌلٌجٌة  -8

 .مروحٌة -20مشطٌة   -19مزراقٌة   -18سهمٌة    -17ملعقٌة      -16دابرٌة     -15

 :-قمة النصل

 مذنبة -5سفاتٌة              -4مهمازٌة         -3     مستدقة     -2حادة            -1

 شوكٌة -10قلبٌة                 -9ؼابرة           -8مقروضة        -7دابرٌة           -6

 :-قاعدة النصل

 .اذٌنٌة -8مثقوبة    -7درعٌة    -6مابلة    -5مستقٌمة   -4دابرٌة    -3مستدقة    -2حادة    -1

 :-حافة النصل

 مسننة -6منشارٌة دقٌقة     -5منشارٌة      -4مقروضة       -3متموجة       -2ملساء      -1

 .مفصصة -10مشققة      -9     منشارٌة معكوسة -8شوكٌة     -7

 

  Venationتعرق الورقة   

والعروق هً الحزم الوعابٌة الموزعة . داخل النصل veinsاألسلوب الذي بموجبه تتوزع العروق  التعرق هو   

تعمل العروق فضالً عن نقل المحالٌل . خالل النصل والتً تتفرع من سوٌق الورقة او من عرقها الوسطً

 .ابٌة من الورقة والٌها على اعطاء النصل المتانة واإلسنادوالمواد الؽذ

فً اؼلب النباتات ٌخترق النصل طولٌاً عرق ربٌس ٌعرؾ بالعرق الوسطً ٌتمٌز بكونه اكبر من بقٌة العروق 

فهً فً ذوات الفلقتٌن تتفرع وتتشعب . فتختلؾ فً اسلوب انتشارهااما العروق األصؽر منه. سمكاص وطوالً 

اما فً ( شبكٌة التعرق) بانها  األوراقالفروع الدقٌقة باأللتقاء ثانٌة مكونة ما ٌشبه الشبكة فتوصؾ حتى تعود 

عدا الدقٌقة جداً ) ذوات الفلقة الواحدة فان هذه العروق تسٌر موازٌة لبعضها البعض وال ٌحدث بٌنها اي تقاطع 

 (.متوازٌة التعرق) ومثل هذه األوراق تسمى ( منها

 :-التعرق الشبكً والتعرق المتوازي الى ما ٌاتًٌقسم كل من 

 :-التعرق الشبكً - أ

ٌخترق النصل فً هذه الحالة عرق وسطً واحد تتفرع عنه عروق  :- .pinnately rشبكً رٌشً   -1

 .ثانوٌة اصؽر منه وهذه بدورها تتفرع وتنتشر وتتقاطع على شكل شبكة كما فً البرتقال



نقطة اتصال السوٌق بنصل الورقة عروق عدٌدة متساوٌة  تخرج من .palmately reticuشبكً كفً  -2

. فً الحجم وتنتشر على شكل اصابع الكؾ ومنها تخرج فروع ثانوٌة وثالثة وتتشابك فً انحاء النصل

 :-وهذا التعرق ٌكون هو األخر على شكلٌن

 .شبكً كفً متباعد وفٌه تتجه العروق الربٌسٌة نحو حوافً الورقة كما فً الخٌار - أ

كفً متقارب وفٌه تخرج العروق الربٌسٌة من نقطة عند قاعدة النصل لتعود فتقترب بعضها شبكً  - ب

 (.السدر) من البعض عند القمة كما فً اوراق النبق 

 :-التعرق المتوازي-ب

ثانوٌة متوازٌة عرق وسطً واحد من قاعدة النصل الى قمته ومنه تخرج عروق جانبٌة متوازي رٌشً ٌمتد  -1

 .الورقة كما فً الموزمتجهة نحو حاشٌة 

 :-متوازي كفً تخرج جمٌع العروق من قاعدة النصل دون ان تلتقً مع بعضها البعض وهً على شكلٌن -2

 (.النخٌل المروحً) متوازي كفً متباعد حٌث تتجه جمٌع العروق نحو حافة النصل كما فً نخٌل الزٌنة  - أ

قاعدة النصل وتتجه نحو قمته دون ان  متوازي كفً متقارب وفً هذه الحالة تخرج العروق من نقطة عند - ب

 .تلتقً او تتقاطع كما فً اوراق الحشابش

 

ٌقصد بالكساء السطحً اي تركٌب ٌقع على سطح العضو النباتً او ٌنشأ منه كالشعٌرات  :-الكساء السطحً

hairs  والحراشؾscales ولٌس بالضرورة ان ٌكون . واألشواك او ؼطاء اخر كالمواد الشمعٌة او الصمؽٌة

وللكساء اهمٌة خاصة لكثٌر من النباتات فهو ٌقلل من سرعة . للورقة كساء على سطحها العلوي والسفلً معاً 

 .النباتالهواء بالقرب من سطح الورقة وبذلك ٌقلل من معدل النتح وكذلك ٌعمل السطح الشوكً على حماٌة 

 :-تحورات الورقة

تظهر االوراق بصورة متعددة فضالً عن كونها عضواً منبسطاً اخضر اللون متمٌزاً وتأتً هذه التحورات 

قد تتحور األوراق الى اي من . ألجل القٌام بوظابؾ خاصة تتطلبها مصلحة النبات بالنسبة الى ظروؾ البٌبة

 :-األشكال االتٌة

بة النهاٌة تقوم بوظٌفة دفاعٌة كما فً العدٌد من النباتات الصبٌرٌة وفً اشواك وهً تراكٌب حادة مدب -1

 .بعض انواع النخٌل

 .محالٌق هذه تراكٌب خٌطٌة الشكل تساعد على التسلق نبات البزالٌا ونبات العطر -2

اوراق خازنة اوراق سمٌكة وطرٌة تخزن فً خالٌاها كمٌة كبٌرة من الماء والمواد الؽذابٌة مثال بصل  -3

 .كلاأل

تتحور اوراق إلقتناص الحشرات وبعض الحٌوانات الصؽٌرة ال سٌما منها القشرٌة ففً اكلة الحشرات  -4

 .قانصة الذباب تلتصق الحشرات الصؽٌرة بشعٌرات ؼدٌة لزجة عند وقوعها بٌن حافتً الورقة

كما فً حلق قد تكون خضراء . القنابة ورقة صؽٌرة تقع عند قاعدة حامل الزهرة او النورة :-القنابات -5

 .السبع او ملونة زاهٌة كما فً الجهنمٌة او حرشفٌة كما فً ال    الواقفة فً قاعدة السنٌبلة

هذه اوراق مختزلة رقٌقة جافة سمراء عدٌمة الكلوروفٌل ٌكثر وجودها فً السٌقان  :-اوراق حرشفٌة  -6

 .ا حرشفٌة او شوكٌةكما تشاهد فً نبات األسبركس الذي تكون اوراقه ام. الترابٌة كالراٌزومات

 

 

 



  Inflorescences( النورات ) األنظمة الزهرٌة 

تعرٌفاً فً حٌن قدم بنتام وهوكر تعرٌفاً " طرٌقة تفتح األزهار فً الؽصن" عرؾ لٌنوس لنظام الزهري بأنه      

وقد تعرؾ النورة الزهرٌة على انها " نظام توزٌع األؼصان المزهرة واألزهار التً علٌها " للنظام الزهري على انه 

ان انتظام األزهار على الحامل الزهري . مجموعة من األزهار محمولة على حامل زهري واحد ونتفتح بطرق مختلفة

 .عوابل ذات الشكل الخاص باألنظمة الزهرٌة كما فً العابلة الخٌمٌةٌعطٌه اهمٌة تصنٌفٌة كبٌرة وخاصة بالنسبة لل

 :-مكونات النظام الزهري

حٌث ال توجد للنبتة سٌقان  وفً بعض النورات. peduncleتحمل النورة على جزء من الساق ٌعرؾ بالحامل      

قد تحمل كل زهرة من ازهار .  scapeهوابٌة ٌنشأ حامل النورة بقرب سطح التربة من ساق قصٌرة جداً وٌعرؾ بـ 

وتحتضن كل زهرة فً بعض . sessileاما اذا كانت بدون حوٌمل فهً عندبٍذ جالسة  pedicelالنورة على حوٌمل 

اما اذا خلت من  bracteoleكما فً حلق السبع فتوصؾ النورة بانها  bracteole( قنٌبة) النورات بقنابة صؽٌرة 

 . ebracteateالقنٌبات فهً 

 رات الزهرٌة من حٌث موقعها على الساق الخضري اما النو-:  

 .اذا ظهرت النورة فً نهاٌة الؽصن الخضري .Terminal infloطرفٌة او نهابٌة  - أ

 .وهنا تخرج األزهار من مناطق العقد فً اباط األوراق .axillary infابطٌة  - ب

 النورات من حٌث طبٌعة توزٌع األزهار-: 

هار متباعدة عن بعضها على الحامل الزهري بحٌث ٌظهر من بٌنها اذا كانت األز (open)مفتوحة  - أ

 .الحامل كما فً نبات حلق السبع

كما . اذا كانت األزهار محتشدة مع بعضها بحٌث الٌمكن رؤٌة الحامل الزهري (compact)متراصة  - ب

 .فً نبات الحنطة والشعٌر والتوت

 :-تصنٌؾ األنظمة الزهرٌة  

  Cymose (determinat)ة     النورات المحدود :-أوالً   

بزهرة تتفتح اوالً ثم تخرج من اسفل هذه الزهرة زهرة هذه الحالة ٌتوقؾ النمو الطولً للؽصن الخضري فً        

اي ان الزهرة األولى التً تنضج وتتفتح اوالً هً الزهرة الطرفٌة ومن ثم تتفتح بقٌة . اخرى او مجموعة من األزهار

ٌط ، او ان ٌكون التفتح من المركز باتجاه المح basi petal successionاألزهار بطرٌقة تعرؾ بالتعاقب القاعدي 

 :-هما  وٌقسم هذا النظام الى مجموعتٌن ربٌسٌتٌن .Centrifugal suحٌث ٌسمى حٌنها 

  Mono chasiumوحٌد او احادي الشعبة  -1

وفٌه ٌنتهً المحور الربٌس بزهرة واحدة ٌخرج من اسفلها فرع جانبً ٌنتهً بزهرة وهكذا قد تخرج زهرة   

 :-نما هً ثالثة ورابعة على نفس النمط ولهذا النوع ثالثة ا

  simple monochasiumوحٌد الشعبة البسٌطة  - أ

  .Iris spمكون من زهرتٌن االولى طرفٌة والثانٌة جانبٌة كما فً السوسن 

  helicoids cymeالنورة القوقعٌة   - ب

وهً نورة احادٌة الشعبة تتمٌز بوجود األزهار على جانب والقنابات على الجانب األخر كما فً ورد لسان 

  Anchusaالثور 



  Scorpioid cymeالنورة العقربٌة   -ج

وهً نورة احادٌة الشعبة تتمٌز بوجود األزهار والقنابات على جانبً المحور الزهري وبصورة متبادلة وهذا     

 . .Linumspاال ان امتداده نحو االعلى ٌخفً التعرج كما فً جنس  zigzagالمحور الزهري الكاذب ٌكون متعرجاً 

  Dichasiumشعبة   ثنابٌة ال -2

فٌصبح مجموع األزهار الكلً فً وفٌه اما ان ٌخرج من اسفل الزهرة الطرفٌة زهرتان كل منهما على جانب 

 اما اذا تكرر هذا التفرع . المدٌدالنورة ثالث ازهار فتسمى النورة عندبٍذ زهرة ثنابٌة الشعبة بسٌطة كما فً 

 .ثنابٌة الشعبة المركبةبنفس نمط التفرع األول حٌنها تسمى النورة 

  .Racemose or indeterminate infالنورات ؼٌر المحدودة   :-ثانٌاً 

فً هذا النوع من النورات تكون األزهار القدٌمة فً قاعدة النورة وهً التً تتفتح اوالً ثم تتفتح بقٌة األزهار     

وٌضم هذا  .Center ipetal succالمركزي بأتجاه القمة او من الجوانب باتجاه المركز وهو ما ٌعرؾ بالتعاقب 

 :-النوع من النورات األشكال األتٌة

  simple spikeسنبلة البسٌطة   -1

 .وفرشاة البطل sp.  Lantanaوفٌها تكون األزهار محتشدة وجالسة وثنابٌة الجنس كما فً المٌنا الشجري

ظام الزهري ٌتكرر عدة مرات وفق وهً شبٌهة بالبسٌطة اال ان الن Compound spikeالسنبلة المركبة    -2

 .النمط على الحامل الزهري كما فً الحنطة

  Cat kinالسنبلة الهرٌة  -3

األزهار صؽٌرة عدٌمة التوٌج احادٌة الجنس وفً الؽالب بكل زهرة قنابة وقد تكون متدلٌة او منتصبة وتسقط 

 .Morus spما فً التوت ٌقتصر وجودها على األشجار والشجٌرات ك. عادة بعد التزهٌر دفعة واحدة

 .والجوز والبلوط

  simple corymbمشطٌة بسٌطة   -4

ٌستطٌل محور النورة وٌحمل ازهاراً معنقة اال ان اعناق األزهار السفلى تكون اكثر طوالً من اعناق األزهار 

 .العلٌا بحٌث تظهر األزهار جمٌعاً بمستوى واحد كما فً نبات الكنٌبرة

  Compound corymbمشطٌة مركبة    -5

 . .Brassica spوهً مكونة من مجموعة من النورات الجانبٌة المشطٌة كما فً نورة القرنابٌط 

  Racemeالعنقودٌة   -6

واذا تفرع المحور  .Mathiala spٌستطٌل محور النورة وٌحمل ازهاراً معنقة فً تتابع كما فً الشبوي 

 .الزهري الى محاور جانبٌة قد تتفرع هً األخرى سمٌت النورة عنقودٌة مركبة

  Spadixالنورة األؼرٌضٌة    -7

تشبه السنبلة اال ان النورة ٌكون محورها متضخم وشحمً وٌحمل ازهاراً وحٌدة الجنس وجالسة وتحاط 

ة الموز واذا احتوت النورة على عدد من المحاور كما فً عابل Spatheالنورة بقنابة ملونة تدعى القبنوة 

 .اال ان النورة هنا تكون قنابتها خشبٌة .Phoenix spتسمى نورة اؼرٌضٌة مركبة كما فً نخٌل التمر 

  headالرأسٌة  -8

محور النورة قصٌر مفلطح او مقعر او محدب وٌحمل األزهار الجالسة على سطحه وتحاط النورة بقنابات 

 .ٌة كما فً عباد الشمسمظروفٌة او قلؾ

 

 

 



  umbelالمظلة البسٌطة    -9

محور النورة قصٌر جداً وتخرج األزهار ذات األعناق المتساوٌة التطول تقرٌباً من عقد المحور المتقاربة 

 .فتظهر األزهار فً مستوى واحد كما فً البصل والٌوكالٌنوس

  Compound umbel المظلة المركبة      -10

ٌتفرع هنا المحور الخاص بالنورة وكل فرع ٌعطً مظلة بسٌطة وتحاط النورة بقنابات عند قاعدة المظلة   

 . .Apium spكما فً الكرفس  Involucreوكذلك عند قمة حامل النورة تدعى بالمظروؾ 

  Mixed inflالنورات المختلطة    :-ثالثاً 

فروع تكون محددة النمو واخرى ؼٌر محدودة النمو وهً  وفً هذا النوع من النورات تحتوي النورة على   

 :-تقسم الى 

  Thyrse  :-الثرس  -1

وتكون قمة النورة ؼٌر محدودة النمو فً حٌن تكون الفروع الجانبٌة محدودة النمو كما فً الزٌتون  

Olea sp. . 

  Verticillateالنورة السوارٌة    -2

ي هذا النوع من النورات تخرج من كل عقدة من عقد وهً واحدة من اهم ممٌزات العابلة الشفوٌة وؾ

 .الساق نورتٌن متقابلتٌن من ابط ورقتٌن متقابلتٌن على كل عقدة وهنا تكون األزهار جالسة 

  .Special infالنورات الخاصة    :-رابعاً      

 :-تتمٌز هذه النورات عما سبق ذكره بكون المحاور وشعب المحاور ان وجدت مختزلة وٌمكن تتمٌز نوعٌن منها      

  Cyathium   :-النورات الكأسٌة  -1

كما فً نبات بنت القنصل وام الحلٌب وتتكون النورة من مظروؾ  Euphorbiaٌنفرد بهذا النورة جنس 

مركبة ثالثٌة الكرابل ظروفٌة بداخلها زهرة مؤنثة واحدة ذات مدقة قنابات م 5 -4زهري ناتج من التحام 

متحدة وثالثة اقالم وستة مٌاسم كما تحتوي النورة على خمس ازهار ذكرٌة عارٌة تتكون كل واحدة من سداة 

 .وحوٌمل وتتمٌز هذه النورات بحدوث اختزال كبٌر فً تركٌب وعدد األزهار بحٌث تبدو وكأنها زهرة واحدة

  Syconiumورة التٌنٌة   الن -2

فٌها  Ostioleوهً نورة رأسٌة الشكل ٌكون فٌها المحور شحمً متضخم مجوؾ ذو فتحة صؽٌرة تدعى 

حراشؾ صؽٌرة ٌحتوي جزءه العلوي على ازهار ذكرٌة والجزء السفلً على ازهار انثوٌة كما فً التٌن 

Ficus Carica ومطاط الشوارع 

 

  Aestivation الزهري ( التربٌع ) اإللتفاؾ 
دراسة ترتٌب حوافً اجزاء الؽالؾ الزهري بالنسبة لبعضها البعض فً  ٌقصد بالتربٌع الزهري       

وٌمكن التعرؾ على ذلك اما بعمل مقطع عرضً فً البرعم او بانتزاع األوراق الزهرٌة . البرعم الزهري

بحٌث ال تنتزع حافة واحدة منها من تحت ( رجٌةالخا) الواحدة بعد األخرى ابتداًء من الورقة الطلٌقة الحافتٌن 

 :-خناك شكالن اساسٌان من التربٌع الزهري. األخرى

 :- Valvateالمصراعً    / أ 

بحٌث تتالمس حافاتها دون ان تؽطً احداها ( السبالت او البتالت ) وفٌه تترتب أوراق الؽالؾ الزهري    

جزء من األخرى كما فً ازهار ورد ورد القهوة وهً من نباتات الزٌنة المـزروعة  والدفلة البلدي 

Asclepias sp. .  



 :- Imbricate    المتراكب/ ب

 :-الزهرٌة بعضها بعضاً وٌأحذ التربٌع اشكاالً متعددة وفٌه تؽطً حافات األوراق   

وفٌه كل ورقة كأسٌة او توٌجٌة تؽطً حافة الورقة التً تجاورها من جهة وهً  Convolute  تراكب ملتؾ -1

اي ان كل واحدة منها تؽطً حافة الورقة التً . بدورها تؽطى بحافة الورقة التً تجاورها من الطرؾ األخر

اإللتفاؾ على شكلٌن فهو اما باتجاه عقارب الساعة كما فً عٌن البزون او بعكس اتجاه  وٌاتً هذا. تلٌها

 . .Malva spعقارب الساعة كما فً الخباز 

 

 

وفٌه ٌبدأ التراكٌب من األعلى بحٌث تقع الورقة الكأسٌة او التوٌجٌة العلٌا  :- descendingتراكب تنازلً   -2

فً الداخل مؽطاة ( البطنٌة ) الحافتٌن فً حٌن تقع الورقة السفلى  اي الظهرٌة فً الخارج حٌث تكون طلٌقة

 . .Dolichos spمن الطرفٌن كما فً اللبالب 

 

 

( طلٌقة الحافتٌن ) فً الخارج ( البطنٌة ) فً هذه الحالة تقع الورقة السفلى   ascendingتراكب تصاعدي    -3

فً الداخل وهً عكس حالة التراكب التنازلً وٌمكن مالحظتها فً نبات ( الظهرٌة ) بٌنما تقع الورقة العلٌا 

 . .Cassia spشوك الشام 

 

 

جود ورقتٌن خارجٌتٌن و ورقتٌن ٌتمٌز هذا الشكل من الترتٌب بو Quincuncial(  رباعً ) تراكب  -4

 ..Rosa sp( ؼٌر المهجن)داخلٌتٌن و ورقة خامسة طرؾ منها خارجً واخر داخلً كما فً الورد األشرفً 

 

 

  Symmetryالتناظر   

توصؾ الزهرة بأنها متناظرة او منتظمة ان كان باألمكان قطعها الى نصفٌن متشابهٌن بامرار مستو واحد او    

تكون . وتكون عدٌمة التناظر ان تعذر الحصول على نصفٌن متشابهٌن من امرار مستو خاللها. اكثر خاللها

  :-األزهار المتناظرة على احد الشكلٌن

  actinomorphicشعاعٌة التناظر     - أ

فً مثل هذه األزهار ٌمكن الحصول على انصاؾ متشابهة بامرار  اكثر من مستو عمودي واحد خالل 

 . .Linum spالكتان مركزها كما فً زهرة 

 

 



  Zygomorphicجانبٌة التناظر   - ب

فً هذا الشكل من التناظر الٌمكن الحصول على اكثر من نصفٌن متشابهٌن من امرار مستوٌات عمودٌة 

 . .Antirrhinum spخاللها كما فً زهرة حلق السبع 

 

 :-األسدٌة   

تعد األسدٌة من الناحٌة التصنٌفٌة واحدة من اهم األجزاء الزهرٌة، ألن خواصها المتنوعة تعطً أدلة مهمة          

على العالقات الوراثٌة بٌن المراتب التصنٌفٌة المختلفة وكثٌراً ما ٌستعان بها للتعرؾ على النوع وفً عملٌة 

فالعابلة المركبة وهً تتضمن نحو . ثرها بعوامل البٌبةوتعزى اهمٌتها الى ثبات خصابصها وعدم تا. التشخٌص ككل

 .عشرٌن الؾ نوعاً تتمٌز كلها بالشكل نفسه من الجهاز الذكري

. microsporophyتنشأ السداةمن تحور الورقة خضرٌة خصبة تعرؾ بالورقة حاملة السبورات الصؽٌرة 

 .تتكون السداة الواحدة من المتك والخوٌط

 :-تفتح المتك 

 :-تفتح المتك بعد نضوجه لطرح حبوب اللقاح بأحد الطرق األتٌة ٌتم    

تنطلق حبوب اللقاح عن طرٌق شق طولً على امتداد نص المتك وهذه طرٌقة شابعة فً اكثر تفتح طولً  -1

 .النباتات الزهرٌة

عند منتصؾ فص المتك كما فً التفتح بشق مستعرض تتحرر فٌه حبوب اللقاح عن طرٌق شق مستعرض  -2

 . .Hibiscus spالبامٌا 

التفتـح بواسـطة الثقوب وفـٌه ٌحـدث ثقب فً اعلى كل فـص من المـتك كـما فً البـطاطـا          -3

Sollanum tuberosum . 

وٌتم بانفصال جزء شرٌطً من جدار المتك ٌبقى عالقاً من الجهة العلٌا وٌتقوس الى الخلؾ  تفتح مصراعً -4

 . .Lilium spكما فً الزنبق . قلٌالً لٌسمح بخروج حبوب اللقاح

 

 

 إتصال المتك بالخوٌط

 . .Iris spوفٌه تتصل قمة الخوٌط بقاعدة المتك كما فً السوسن  Basifixedقاعدي   -1

جهته الظهرٌة فتتعذر علٌه الحركة الى اي من ٌتصل الخوٌط بالمتك على امتداد  Dorsifixedظهري  -2

 . .Citrus spكما فً الحمضٌات اإلتجاهات 

فً هذه الحالة ٌتم اتصال الخوٌط بنقطة واحدة عند المنتصؾ ظهر المتك األمر الذي  Versatile( حر)طلٌق  -3

 . .Passiflora spٌترك له حرٌة الحركة الى جمٌع اإلتجاهات وبمرونة عالٌة كما فً ورد الساعة 

 

 

 



 :-المدقة

ورها فً بعض األجناس كانت الكربلة فً اول عهد ظه. أبسط اشكال المدقات هً التً تتكون من كربلة واحدة    

الواطبة مفتوحة وبالتدرج انطوت فٌها الحافتان طولٌاً باتجاه العرق الوسطً ونمو الجهة البطنٌة والتحمتا مكونتان 

وعلى امتداده  Ventral sutureخط التحام الحافتٌن ٌعرؾ بالتدوٌر البطنً . Ovaryؼرفة مؽلقة هً المبٌض 

اما الجهة المقابلة لخط . ترتبط به البوٌضات Placentaٌعرؾ بالمشٌمة من الجهة الداخلٌة ٌنشأ نسٌج حشوي 

تحتوي المدقة بصورة .  dorsalsutاأللتحام وهً التً تمثل العرق الوسطً للورقة فتعرؾ بالتدوٌر الظهري 

ٌحتضن البوٌضات التً ترتبط بالمشٌمة عن ( ؼرفة)عامة على تركٌب قاعدي منتفخ هو المبٌض بداخله تجوٌؾ 

ٌتراوح عدد البوٌضات داخل المبٌض من واحد كما فً التمر والمشمش . طرٌق عنق قصٌر ٌعرؾ بالحبل السري

ومن قمة المبٌض ٌمتد تركٌب اسطوانً رفٌع اما مجوؾ . .Nicotiana spوالذرة الى بضع مبات كما فً التبػ 

فً استقبال حبوب اللقاح هو المٌسم  الذي ٌنتهً بجسم متمٌز ٌعمل Style  او صلد كلٌاً او جزبٌاً هو القلم 

Stigma . 

  

 أشكال الجهاز األنثوي

كرابل الزهرة وال سٌما عندما تحتوي على عدد منها فً كثٌر من الحاالت التشخٌصٌة ٌنبؽً معرفة عدد   

 .ملتحمة فً مدقة واحدة

وفٌه تحتوي الزهرة على مدقة واحدة مكونة من كربلة واحدة وتوصؾ مثل  Unicarpousاحادي الكربلة  -1

 . Vicia fabaهذه المدقة بانها بسٌطة كما فً ازهار الباقالء 

  :-وٌكون على احد الشكلٌن Polycarpousعدٌد الكرابل  -2

وكل منها  ٌتكون الجهاز من اكثر من كربلة واحدة منفصلة عن بعضها البعض Apocarpourسابب الكرابل  /أ    

 Fragariaٌكون مدقة بسٌطة مستقلة وتترتب هذه الكرابل اما بشكل حلزونً على تخت مخروطً كما فً الشلٌك 

sp.  ًاو بشكل دابري كما فً مزمار الراعAlisma sp. . 

.  .Cucumis spلكرابل مكونة مدقة واحدة مركبة كما فً الخٌار وفٌه تتحد ا  Syncarpousمتحد الكرابل / ب  

اإللتحام على منطقة المبٌض فقط فتظهر األقالم والمٌاسم منفصلة، او ٌشمل عندما تتحد الكرابل ، اما ان ٌقتصر 

 .اإللتحام المبٌض واألقالم دون المٌاسم وقلما تلتحم األقسام الثالثة بكاملها

 :-المبٌضموقع القلم من 

  Vinca minorٌنشأ القلم من قمة المبٌض كما فً زهرة عٌن البزون  Terminalقمً  -1

ٌظهر القلم على احد طرفً المبٌض وٌعزى ذلك الى عدم نمو جوانب المبٌض بصورة  Lateralجانبً  -2

 .Dolichos  spان وقع على امتداد التدوٌر البطنً كما فً اللبالب  ventral بطنً اما فهو. متساوٌة

وان كان  .Delphimium spان كان على امتداد التدوٌر الظهري كما فً منقار الطٌر  dorsal وظهريا

 basal مرتفعاً الى اعلى سمً قاعدي ومالصقاً الحدى جهتٌه حتى ٌؽادره ناشباً من الجزء السفلً للمبٌض 

 . .Fragaria spكما فً الشلٌك 

فً هذه الحالة ٌتكون المبٌض من عدد من الفصوص وٌنشا القلم من بٌنها  Gynobasicقاعدي مركزي  -3

 .Labiataeوالعابلة الشفوٌة  Boraginaceaeصاعداً الى اعلى كما فً عابلة لسان الثور 



 :- Placentationالتمشٌم  

 :-وٌكون على احد األشكال األتٌة. داخل المبٌض( ومعها البوٌضات)هو نظام او ترتٌب المشاٌم   

ٌتكون المبٌض فً هذه الحالة من كربلة واحدة وفٌه ؼرفة واحدة وتمتد مشٌمة واحدة على  marginalحافً  -1

 .طول خط التحام حافتً الكربلة كما فً الباقالء والفاصولٌا والبزالٌا

 ٌتكون المبٌض من اكثر من كربلة وفٌه ؼرفة واحدة وتنشأ المشاٌم على امتداد او خطوط Parietalجداري  -2

ولهذا ٌكون عدد المشاٌم مساوٌاً لعدد الكرابل كما فً ورد الصورة . التحام حافات الكرابل بعضها مع البعض

 .وورد الساعة 

عدٌد الؽرؾ وتتصل البوٌضات . هذا الشكل من التمشٌم ٌحدث فً مبٌض مركب axile( محوري)مركزي  -3

بمحور وسطً ٌتكون نتٌجة انطواء حافات الكرابل الى الداخل والتحام بعضها مع البعض عند وسط المبٌض 

 .ٌتساوى فً مثل هذه الحالة عدد الؽرؾ مع عدد الكرابل كما فً البرتقال والطماطة

ٌنشأ فً مبٌض مركب فٌه ؼرفة واحدة وتتصل البوٌضات بمحور وسطً  free centralمركزي طلٌق  -4

ٌعتبر التمشٌم المركزي الطلٌق اكثر تطوراً . ٌنهض من قاعدة المبٌض دون ان ٌصل قمته او ٌتصل بجداره

 .من الشكلٌن السابقٌن اذ ٌعتقد انه مشتق من التمشٌم المركزي

محور الوسطً للتمشٌم المركزي الطلٌق وعلٌه فان المبٌض ٌنتج هذا التمشٌم من اختزال ال basalقاعدي  -5

بؽرفة واحدة وٌحتوي اما على بوٌض واحد كما فً التمر او على عدد من البوٌضات كما فً جنس األثل 

 . Tamarix( الطرقة)

للمبٌض عادة ؼرفة واحدة وٌظهر البوٌضات المعلقة بسقؾ المبٌض متدلٌة كما فً  apical( معلق)قمً  -6

 .والعنجاص والمشمش والكوجة التوت

 

 :-موقع المبٌض

تعطً بعض األنظمة التصنٌؾ التطورٌة قٌمة تصنٌفٌة عالٌة لموقع المبٌض فً الزهرة لذلك تعد دراسة الحاالت    

 :-التاٌة من األسس الواجب فهمها قبل الشروع فً عملٌة التصنٌؾ

لٌة االجزاء فً حالة نشوء الؽالؾ الزهري تعد الزهرة سؾ :- Hypogynous flowerزهرة سفلٌة األجزاء  -1

من تحت موقع المبٌض على التخت ودون ان ٌكون لها اي ( السبالت والبتالت واألسدٌة) والجهاز الذكري 

وٌتطلب هذا الوضع ان ٌكون التخت مسطحاً او محدباً او مخروطٌاً وٌستقر المبٌض فً وسطه او .اتصال به

رتفع لكونه متحرراً من جمٌع االجزاء الزهرٌة االخرى وجالس على قمة لذلك ٌوصؾ المبٌض بانه م. اعاله

وحالة المبٌض المرتفع هً االكثر شٌوعاً فً النباتات . التخت بٌنما ترتكز بقٌة االجزاء فً مواقع اوطأ منه

 .ومنها الحمضٌات ونخٌل التمر والقرنفل

فً هذا النمط من االزهار داخل  ٌجلس الجهاز االنثوي perigynous flowerزهرة محٌطٌة االجزاء  -2

او االنبوب الزهري بٌنما ترتكز االسدٌة واالوراق التوٌجٌة ( االناء الزهري)تركٌب فنجانً الشكل ٌعرؾ بـ 

 .والكأسٌة على حافة هذا االناء فتبدو محٌطة بالجهاز االنثوي

فً هذه الزهرة فً نسٌج االنبوب الزهري     ٌؽوص المبٌض   Epigynous flowerزهرة علوٌة االجزاء  -3

وترتكز . حتى قمته بحٌث صعب فصله عن هذا النسٌج الندؼامهما الكامل مع بعضهما البعض (التخت)

 .األجزاء الزهرٌة األخرى عند القمة لذلك توصؾ الزهرة علوٌة بٌنما المبٌض منخفض كما فً التفاح والموز

  



 :- Fruits and Seedsالثمار والبذور   

مبٌض ناضج وما قد ٌشترك معه من اجزاء زهرٌة اخرى كالكأس فً ثمرة الرمان والتخت فً التفاح الثمرة هً      

بعد تفتح الزهرة وحدوث عملٌة األخصاب ٌنمو البوٌض اوالبوٌضات . والمحور الزهري فً التٌن والشلٌك واألناناس

اما األجزاء الزهرٌة . pericarpض لٌصبح جداراً للثمرة حتى ٌنضج الى بذرة وٌصاحب ذلك تضخم جدار المبً

فهً تذبل عادة بعد األخصاب وتؤول الى السقوط عدا فً حاالت معٌنة حٌث تبقى ( الكأس، التوٌج، األسدٌة) األخرى 

ن ٌكتسب جدارالثمرة فً العدٌد م. مالزمة للثمرة كالكأس فً الباذنجان والطماطة والكأس مع األسدٌة فً الرمان

وفً البعض األخر منها ٌصبح جلدٌاً او صلباً سمٌكاً او رقٌقاً ؼشابٌاً وهو ٌتمٌز ( عصارٌاً )انواع النباتات قواماً لحمٌاً 

 .endocarpوداخلٌة  mesocarpوطبقة وسطى  exocarpفً الثمار الطرٌة الى ثالث طبقات هً الخارجٌة 

 :-وٌمكن تقسٌم الثمار الى ثالث مجامٌع ربٌسٌة هً

 :-  Simple fruitالثمار البسٌطة     :-أوالً 

بؽض النظر عن عدد الكرابل التً ٌتكون منها وسواء كان مرتفعاً او . تنشأ الثمرة البسٌطة من نضوج مبٌض واحد

 :-وتقسم هذه الثمار بالنسبة لطبٌعة جدارها الى . منخفضاً 

ٌري ٌحتوي على نسبة عالٌة من جدارها لحمً عص :- Simple succulent fruitثمار بسٌطة طرٌة   - أ

السكرٌات والماء، تتمٌز فٌه الطبقات الثالثة الخارجٌة والوسطى والداخلٌة والٌشترط ان تكون كل هذه 

الطبقات طرٌة، كما انها قد تكون ملتحمة او مندمجة مع بعضها البعض جزبٌاً او كلٌاً وتحتوي على بذرة 

  :-ا الىواحدة او اكثر وتقسم الثمار الطرٌة بدوره

ؼالفها الثمري طري لحمً تتمٌز فٌه الطبقات الثالثة الخارجٌة منها فً الؽالب ؼشابٌة او  :- Berryلبٌة  -1

( الرطب)كما تشاهد بوضوح فً ثمرة التمر . جلدٌة، وقلما تكون الطبقة الداخلٌة ؼشابٌة اٌضاً 

Phoennix sp. ى بذرة واحدة او اكثر من تنشأ الثمار اللبٌة من مبٌض مرتفع او منخفض وتحتوي عل

 . .Solanum spوالباذنجان  .Musa spوالموز  .Punica spوالرمان  .Vitis spامثلتها العنب 

صلبة صخرٌة  endocarpتشبه اللبٌة اال ان الطبقة الداخلٌة من الجدار الثمري  Drupeلوزٌة   -2

   .Zizyphus spومن امثلتها اللوزوالمشمش والخوخ والزٌتون والنبق. وتحتوي على بذرة واحدة( خشبٌة)

 (.الطبقة الوسطى فٌه لٌفٌة) .Cocos spوالجوز وجوز الهند 

تتمٌز بهذا الشكل من الثمار العابلة القرعٌة تنشأ من مبٌض مركب منخفض ولها قشر جلدي  Pepoقثابٌة  -3

اما الطبقتان الوسطى . ون من نسٌج التخت الذي ٌحٌط بالطبقة الخارجٌة من الجدار وٌلتحم معهاٌتك

وتتصل البذور بمشاٌم جدارٌة من امثلتها الخٌار . والداخلٌة فهما اللتان تكونان الجزء اللحمً من الثمرة

 .والرقً وشجر ابو ركبة .Cucumis spوالبطٌخ 

الطبقة الخارجٌة من الجدار جلدٌة . مرة من مبٌض مرتفع عدٌد الؽرؾتنشأ الث Hesperidiumبرتقالٌة  -4

تنتشر فٌها ؼدد زٌتٌة والطبقة الوسطى نسٌج ابٌض لٌفً اما الطبقة الداخلٌة فهً ؼشاء رقٌق ٌحٌط 

تنشأ  Pulp sacsان الجزء الذي ٌؤكل هو شعٌرات عدٌدة الخالٌا تعرؾ باألكٌاس العصارٌة . بالؽرؾ

 .ومن امثلتها البرتقال. ة الداخلٌة للجدار الثمريكثمرات من الطبق

تنشق هذه الثمرة من مبٌض منخفض ذي خمس كرابل وتمشٌم محوري معظم الجزء  pomeتفاحٌة   -5

اللحمً منها ٌتكون من التخت الملتحم بجدار المبٌض وتشترك معه الطبقتان الخارجٌة والوسطى 

توضع الثمرة . تكون مركز الثمرة الذي ٌضم البذوراما الطبقة الداخلٌة فهً ؼضروفٌة . اللحمٌتان

من امثلتها التفاح والعرموط . التفاحٌة ضمن الثمار الكاذبة الن معظم نسٌجها ناشا من ؼٌر المبٌض

 (.السفرجل)والحٌوة

 



فً هذه الثمار ٌصبح الجدار الثمري عند النضوج جافاً وتقسم الى  :- Simple dry fruitثمار بسٌطة جافة    - ب

 .ث مجامٌع المتفتحة وؼٌر المتفتحة والمنشقةثال

 :-وتشتمل على  :- Dry dehiscentثمار جافة متفتحة  -1

على امتداد التدوٌر البطنً كما فً الدفلة تنشأ من مبٌض بسٌط وتتفتح عند النضوج  Follicleالحوصلة  - أ

Nerium sp. . 

تتكون من كربلة واحدة وتترتب البذور على مشٌمة حافٌة وٌتم التفتح على  Legume( القرنة)البقلة  - ب

 .امتداد التدوٌرٌن البطنً والظهري ومنها الباقالء والحمص والبزالٌا والفاصولٌا

تنشأ من مبٌض ثنابً الكرابل، جـداري التمـشٌم من امثلتها اللهانة والقرنابٌط  Siliqueالخردلة  -ج

Brassica sp. والفجل . 

وتتفتح العلبة باحدى الطرق اما باألسنان او ( عدٌد الكرابل)تنشأ من مبٌض مركب  Capsuleالعلبة  -د

، البربٌن و  .Papaver spاو تفتح مستعرض او تفتح مصراعً من امثلتها القرنفل، الخشخاش الثقوب 

 (.القطن والكتان والداتورة )

 :- Dry indehesnetثمار جافة ؼٌر متفتحة   -2

ى البذور داخل هذه الثمار لعدم حدوث اي شكل من اشكال التشقق فً جدارها بصورة ذاتٌة وٌتم تبق

وهً عادة وحٌدة البذرة . تحرر البذور بعد النضوج نتٌجة تحلل جدار الثمرة بفعل العوامل البٌبٌة

 :-وتصنؾ الى ما ٌلً

جدارها ؼشابً . د الكربلةثمرة صؽٌرة وحٌدة البذرة مشتقة من مبٌض مرتفع وحً Acheneفقٌرة    - أ

 . .Rosa spاو جلدي رقٌق ؼٌر ملتحم بؽالؾ البذرة كما فً الورد 

تشبه الفقٌرة اال ان الؽالؾ الثمري فً هذه الحالة ٌاتحم مع  Caryopsis (grain)( الحبة)البرة   - ب

لشعٌر ومنها الحنطة وا. ؼالؾ البذرة التحاماً كامالً بحٌث ٌصعب جداً فصلهما عن بعضهما البعض

 . .Zea may Lوالرز والذرة 

. تشبه الفقٌرة، تتمٌز بوجود تركٌب ؼشابً رقٌق ٌمتد من الجدار على شكل جناح  Samaraالمجنحة  -ج

 . .Fraxinus spكما فً لسان العصفور 

، تنشأ من مبٌض مركب ذي ؼرفة واحدة كبٌرة الحجم نسبٌاً لها جدار خشبً صلب  Nutالبندقة  -د

 . .Corylus spوتحتوي على بذرة واحدة كما فً البندق 

صؽٌرة وحٌدة البذرة جدارها ؼشابً منتفخ المتالبه بالهواء كما فً بعض انواع  Urticleالمثانٌة  -هـ 

 .العابلة السعدٌة

، وبعد نضوجها تنفصل الى عدد تتكون الثمرة من اكثر من كربلة :- Schizocarpsثمار جافة منشقة   -3

 :-من وحدات ثمرٌة وحٌدة البذرة ؼٌر متفتحة وهً توجد بأحد األشكال التالٌة

ثمرة بقلٌة تتخصر بٌن البذور وبعد النضوج تنشطر عرضٌاً من مناطق التخصر  Loment  متخصرة   - أ

 . .Arachis spٌد الى عدد من الوحدات ؼٌر المتفتحة ٌضم كل منها بذرة واحدة كما فً فستق العب

تنشأ هذه الثمرة من مبٌض منخفض مكون من كربلتٌن وذي ؼرفتٌن فً كل منهما  Cremocarpخٌمٌة   - ب

 .والشبنت والكرفس والمعدنوس .Anethum spتوجد هذه الثمرة فً الحبة الحلوة . بذرة واحدة

 .  Althaeaتنشأ من مبٌض عدٌد الكرابل محوري التمشٌم كما فً جنس الختمة  Carcerulusخبازٌة  -ج



تنشق هذه الثمرة بعد نضوجها الى عدد من القطع مساوٌاً لعدد الكرابل كما فً  Regmaالركما  -د

 .الجٌرانٌوم

 :- Aggregate fruitالثمار المتجمعة    :-ثانٌاً 

رابل عدٌدة ساببة ٌنضج كل منها الى ثمٌرة صؽٌرة وتحمل المتجمعة من زهرة واحدة لها كتنشأ الثمرة 

تختلؾ الثمار المتجمعة بعضها عن البعض تبعاً لنوع الثمٌرات التً . الثمٌرات على تخت واحد مشترك

تكونها فان كانت الثمٌرات من نوع الفقٌرة سمٌت الثمرة متجمعة فقٌرات كما فً الشلٌك الذي ٌصبح فٌه 

وان كانت الثمٌرات من نوع الحوصلة سمٌت متجمعة حوصالت كما فً نبات بودرة . التخت لحمٌاً عصارٌاً 

 . .Rubus spالعفرٌت وقد تكون متجمعة ثمٌرات لوزٌة مثل توت العلٌق 

  :-  Multiple (Composite) fruit(  المركبة)الثمار المتضاعفة  :-ثالثاً 

تنضج الثمٌرات المحتشدة . ول كل زهرة فٌها ثمٌرةهذا الشكل من الثمار ٌنشأ من نضوج نورة حٌث تتح    

 .كما فً التوت وثمرة التٌن. سوٌة ومن ثم تسقط كثمرة واحدة

 

 :- Seedsالبذور   

ٌحاط بنسٌج وبؽالؾ ٌعرؾ بؽالؾ البذرة البذرة هً بوٌض ناضج تنشأ بعد األخصاب وتتكون من جنٌن    

من قبل الجنٌن وهو فً مراحل نموه األولى تنشأ البذرة  فً بعض األنواع ٌتم امتصاص هذا النسٌج الؽذابً

لحراشؾ  بٌنما تحمل البذور على السطوح العلٌا. فً النباتات الزهرٌة داخل مبٌض ٌنضج فٌما بعد الى ثمرة

فضالً عن اهمٌة البذور طكتراكٌب اساسٌة للتكاثر فً النباتات البذرٌة فهً . المخارٌط فً عارٌات البذور

تكون ذات قٌمة تصنٌفٌة عالٌة بالنظر لتمٌزها بخصابص شكلٌة وتشرٌحٌة ثابتة وعلٌه كثٌر ما ؼالباً ما 

تختلؾ البذور فً . الصؽرى عامةٌستعان بها لتحدٌد الخط الفاصل بٌن نوع واخر بٌن المراتب التصنٌفٌة 

 .اشكالها واحجامها والوانها كما تختلؾ فً مظاهر اخرى

 :-أجزاء البذرة 

وقد ٌؽمر الجنٌن فً كمٌة من ؼذاء مخزون . لبذرة النموذجٌة من جنٌن واؼلفة تحٌط به للحماٌةتتكون ا   

وتظهر السوٌداء فً . ٌعرؾ بالسوٌداء وهذه الحالة مألوفة فً ذات الفلقة الواحدة كالنخٌل والعابلة النخٌلٌة

وٌداء كبٌرة كانت الفلق ضبٌلة وكقاعدة عامة كلما كانت الس. القلٌل من ذات الفلقتٌن كما فً بذور القهوة

 .ورقٌقة

الجنٌن هو نبات فتً ٌقع داخل البذرة ٌكون كبٌر الحجم نسبٌاً فً حالة عدم وجود السوٌداء وٌرجع ذلك لحزنه 

الؽذاء اإلحتٌاطً فً جزء ربٌس منه هو الفاقة او الفلق وهذه تراكٌب ورقٌة الشكل ٌوجد منها واحدة فقط فً 

 .فلقة الواحدة واثنتان فً ذات الفلقتٌنبذور ما ٌعرؾ بذات ال

 

 

 

 



 حبوب اللقاح والتلقٌح 

كل مخروط ٌحمل عدداً  microstrobiliفً عارٌات البذور فً مخارٌط صؽٌرة  تنشأ حبوب اللقاح       

ٌحمل على  وكل من هذه األوراق السبورٌة . من اوراق سبورٌة مرتبة بشكل حلزونً حول محور مركزي

توجد بداخلها خالٌا أمٌة للسبورات تنقسم  microsporangiaثنتٌن او اكثر من اكٌاس اللقاح سطحه السفلً ا

 .اختزالٌا لٌعطً كل منها فً النهاٌة اربع حبوب لقاح

أما فً مؽطاة البذور تنشأ حبوب اللقاح داخل تراكٌب مؽلفة اكثر تخصصاً هً المتوك عند اخذ مقطع 

تظهر جمٌع الخالٌا فٌه متشابهة الى حد كبٌر ولكن عند اخذ مقطع فً ( برعم)عرضً فً متك زهرة فتٌة 

زهرة اكبر تبدو فً المتك اربع مجموعات من خالٌا مولدة متمٌزة بوضوح ظاهر عن بقٌة الخالٌا المحٌطة 

اً بها تعرؾ هذه الخالٌا األمٌة لحبوب اللقاح تنفصل هذه الخالٌا بعضها عن البعض ثم تنقسم انقساماً اختزالً

فتبدو بشكل مزدوج وعندما ٌنقسم كل من هذه األخٌرة انقساماً اعتٌادٌاً تظهر على شكل مجموعات رباعٌة 

ٌحدث فً بعض الحاالت ان ٌستمر األنقسام للمرة الثالثة فٌنتج عن ذلك ثمانٌة . كل واحدة منها هً حبة لقاح

 .حبوب لقاح لكل خلٌة أمٌة وقد ٌصل العدد الى ست عشرة

وخارجً ٌتركب من الكٌوتٌن وٌعرؾ بالـ  intineبؽالفٌن ، داخلً سٌلٌلوزي رقٌق ٌعرؾ اللقاح  تحاط حبة

(exine ) والؽالؾ الخارجً له وجه سطحً فً الؽالب مزحرؾ ٌتمٌز بأحتوابه على بروزات بهٌبة حلٌمات

ها قٌمة تشخٌصٌة او اشواك او اخادٌد تأخذ اشكاالً هندسٌة متنوعة وتعد من خواص المراتب التصنٌفٌة ول

. اذ انها ٌمكن ان تفٌد فً تشخٌص العابلة او الجنس واحٌاناً حتى النوع الذي تعود له حبة اللقاحوتطورٌة، 

 .تقع بٌن البروزات التً تزٌن السطح الخارجً مناطق رقٌقة هً اما اخادٌد انبات او منافذ اثبات

األ انها . ح وهً بذلك تختلؾ عن األوراق التوٌجٌةٌندر وجود صبؽة األنثوساٌانٌن فً حبوب اللقا :-اللون 

تحتوي على صبؽات الكاروتٌن والفالفونات وٌمكن األستفادة من الوانها ضمن الخصابص األخرى التً 

 .ٌعتمد علٌها فً تشخٌص النبات

مقدار عند قٌاس الحجم ٌؤخذ بنظر اإلعتبار . مثلما لشكل حبة اللقاح اهمٌة تصنٌفٌة كذلك لحجمها :-حجمها

 5بٌن ٌتراوح قطر حبوب اللقاح فً النباتات . محتواها المابً وعمرها فلهذٌن العاملٌن عالقة بالحجم

وبصورة عامة تعد حبة اللقاح صؽٌرة جداً ان كان اطول قطر فٌها اقل . ماٌكرون1500ماٌكرون الى حوالً 

ماٌكرون  40 – 30وبٌن ماٌكرون فهً صؽٌرة،  15 – 10ماٌكرون، واذا تراوح القطر بٌن  10من 

 .ماٌكرون فهً كبٌرة جداً  100ماٌكرون كبٌرة ، واكثر من  100 – 40متوسطة الحجم، وبٌن 

تكتسب حبوب اللقاح اهمٌة متزاٌدة فً علم التصنٌؾ، فباألضافة لمظهرها الخارجً فإن مقاومتها  :-أهمٌتها

. اساساً للدراسات الحدٌثة فً هذا المجالللتعفن والتحلل والحوامض والمركبات الكٌمٌابٌة القوٌة اعطت 

خالٌة من )فلجدارها الخارجً بتركٌبه الكٌمٌابً قدرة فابقة على التحلل الى حد انه تم العثور على حبوب لقاح 

 .فً متحجرات نباتٌة تعود لبضعة مالٌٌن من السنٌن( محتوٌاتها الحٌة

 :-التلقٌح 

عملٌة . بعضها لٌستقر على مٌسم الزهرة نفسها او زهرة اخرى بعد تفتح المتك وتحرر حبوب اللقاح ٌحمل   

هناك نوعان من التلقٌح استناداً الى التركٌب . الى المٌسم هً ما ٌعرؾ بالتلقٌح انتقال حبوب اللقاح من المتك

عنه ففً حالة انتقال حبوب اللقاح من متوك نبات الى مٌاسم نبات اخر ٌختلؾ . الوراثً للنباتات المشتركة فٌه

وفٌه قد ٌكون النباتان من ذات الصنؾ  Cross pollinationفً التركٌب الوراثً ٌعرؾ بالتركٌب الخلطً 

اما . اوالنوع او من نوعٌن او جنسٌن مختلفٌن وٌتم هذا التلقٌح بواسطة الرٌح او الحشرات او الطٌور او الماء



فٌتم بانتقال حبوب اللقاح من سداة الى مدقة فً  Self pollinationالشكل الثانً وهو ٌعرؾ بالتلقٌح الذاتً 

او بٌن زهرتٌن فً النبات نفسه وهذا ما ٌحدث فً كثٌر من النباتات ( التركٌب الوراثً متشابه)الزهرة نفسها 

 .كالذرة والشوفان( ازهار ذكرٌة واخرى انثوٌة تحمل على النبات نفسه ) احادٌة المسكن 

من التلقٌح الذاتً النه ٌجمع بٌن تشكٌلتٌن وراثٌتٌن كل منهما ٌنحدر عن سلؾ ان التلقٌح الخلطً اكثر اهمٌة 

 .مؽاٌر، وان هذا التمازج تنتج عنه تؽاٌرات مرؼوبة من الناحٌتٌن التطورٌة والحٌوٌة 

 :-ان من اهم العوامل التً تساعد على التلقٌح الخلطً

بٌنما األسدٌة لم تزل دون مرحلة النضوج  فقد تنضج المدقة اوالً وتصبح مهٌأة إلستقبال حبوب اللقاح -1

 .وٌحدث العكس تماماً حٌث تنضج اسدٌة الزهرة قبل المدقة

توجد حبوب لقاح زهرة التنمو اال على مٌسم زهرة اخرى اي ان حبوب لقاح زهرة ال تكون فعالة على  -2

 .مٌسمها لعدم وجود توافق كٌمٌابً بٌن حبة اللقاح والمٌسم

 .بعٌداً عن جهة المٌسم. ع األزهار نحو المحٌط الخارجً للزهرةتفتح المتوك بعض انوا -3

 

 :-التلقٌح بواسطة الرٌاح -1

فً كثٌر من األشجار والشجٌرات ٌتم التلقٌح الخلطً بواسطة الرٌاح من هذه النباتات البلوط والجوز والبندق       

تتمٌز النباتات . ومن النباتات العشبٌة الحنطة والذرة والبردي. والزان وكذلك الصنوبر وعارٌات البذور بصورة عامة

 :-التً تلقح بواسطة الرٌاح بالخصابص التالٌة

 .ازهارها بصورة عامة صؽٌرة الحجم كثٌرة العدد -1

 .تنتج اعداداً كبٌرة جداً من حبوب اللقاح -2

 .بصورة عامة األزهار الذكرٌة اكثر عدداً من األزهار األنثوٌة -3

 .المتوك والمٌاسم فً الؽالب مكشوفة للمحٌط الخارجً للزهرة مما ٌسهل عملٌة التلقٌح -4

 .حجم حبة اللقاح صؽٌر -5

 :-ة الحشراتالتلقٌح بواسط -2

من النباتات . ان العالقة المتداخلة بٌن األزهار والحشرات تعطً مثاالً رابعاً على التكٌؾ المتبادل بٌن األحٌاء

 .الال عباس ووردة النجمة وبنت القنصلالتً ٌحدث فٌها التلقٌح بواسطة الحشرات ازهار 

 :-التلقٌح بواسطة الفراشات والعث -3
 .طرٌق الفراشات والعث هو التبػ والمنثور والشبوي اللٌلًمن النباتات التً تلقح عن 

 .التلقٌح بواسطة النحل -4

 تتؽذى على الؽالؾ الزهري واألسدٌة:-التلقٌح بواسطة الخنافس -5

 .التلقٌح بواسطة الطٌور -6

 .التلقٌح بواسطة الخفاش -7

 .التلقٌح بواسطة الماء -8
 

 



 أنظمة التصنٌؾ
 :-الث اقسام اساسٌة هًٌمكن حصر هذه األنظمة بصورة عامة فً ث   

 :- Artificial systemsاألنظمة األصطناعٌة   - أ
. اقدم انظمة التصنٌؾ المعروفة وابعدها عن االهتمام بصلة القرابة او العالقة الوراثٌة التً تربط بٌن النباتات

او على وتعتمد فً تقسٌمها لالحٌاء على صفة واحدة فٌها . وهً صممت اساساً لتسهٌل عملٌة التشخٌص فقط

كأن تفرزها مثالً . فهً قد تصنفها استناداً الى شكلها او قوامها او حجمها او لونها. عدد محدود من الصفات

الى اشجار وشجٌرات واعشاب فتضع جمٌع األشجار فً مجموعة واحدة والشجٌرات فً مجموعة ثانٌة 

 .واألعشاب فً مجموعة ثالثة

ذات االزهار الصفر فً مجموعة وذات االزهار لنباتات او ان تقسٌمها حسب الوان ازهارها فتضع ا

ومن ضمن هذه االنظمة ما عرؾ بالتصنٌؾ العلمً وفٌه توزن . البنفسجٌة فً مجموعة اخرى وهكذا

لإلنسان من النواحً الؽذابٌة والعالجٌة واالقتصادٌة وؼٌر ( او عدم اهمٌتها)الصفات النباتٌة حسب اهمٌتها 

 .ذلك

الزهور والبذور ( كتالوكات)استعمال لالنظمة االصطناعٌة فً الوقت الحاضر اال ما ٌستعمل فً لم ٌعد هناك 

وما شابه، اذ انها فقدت فاعلٌتها بسبب كثرة عدد االنواع التً ٌعرفها االنسان حالٌاً وعدم قدرتها على 

 .استٌعاب واظهار العالقات الطبٌعٌة فٌما بٌنها

 

 :- Natural systemsاألنظمة الطبٌعٌة  -ب
ان اي نظام طبٌعً . وضعت النباتات فً مجموعات استناداً لعدد من الصفات االساسٌة المشتركة بٌنها    

وٌقصد بالصفات االساسٌة . فً التصنٌؾ ٌعتمد على االخذ بنظر االعتبار جمٌع الصفات االساسٌة دفعة واحدة

فالزهرة . ا ال تخضع بسهولة لتأثٌرات البٌبة علٌهاهً تلك الخصابص الثابتة التً قد تستجٌب للتطور اال انه

 .والثمرة تعد من التراكٌب التً تحمل صفات اساسٌة

فعدد االسدٌة وشكلها وعدد الكرابل ونوع التمشٌم وشكل التوٌج وعدد البتالت التً ٌتكون منها والكأس 

ٌها عند تقسٌمه للنباتات الى والنظام الزهري كل هذه اسس ثابتة ٌركن الٌها النظام الطبٌعً وٌعتمد عل

فبمقارنة هذه الصفات والخصابص مع بعضها البعض بٌن . مجموعات تعكس العالقات الطبٌعٌة فٌما بٌنها

 .النباتات تكون قد اتبعنا نظاماً طبٌعٌاً فً تصنٌفهامختلؾ 

مٌة اخذ الصفات وكمثال ٌوضع الفرق بٌن اسلوب العمل بٌن النظام الطبٌعً والنظام االصطناعً واظهار اه

االساسٌة بمجموعها دفعة واحدة، تأخذ العابلة الصلٌبٌة فعند دراسة هذه العابلة ٌالحظ انها تحتوي على اربع 

اوراق كأسٌة واربع اوراق توٌجٌة وست اسدٌة، اربع منها طوٌلة واثنتان قصٌرتان، والمبٌض من كربلتٌن 

ٌعود الى هذه فعندما ٌراد معرفة كون احد النباتات . ابلةهذه هً الصفات االساسٌة لهذه الع. والثمرة خردلة

اما لو اعتمدنا صفة واحدة . العابلة ام ال، تؤخذ بنظر االعتبار جمٌع الصفات االساسٌة مجتمعة لهذه العابلة

الذي ٌحمل سداتٌن ( رشاد الصؽٌر)كاألسدٌة مثالً فإن النبات المعروؾ بالـ ( كما تفعل االنظمة االصطناعٌة)

قط كان سٌطرح خارج هذه العابلة على الرؼم من التشابه الكبٌر وبٌنه وبٌن انواع هذا الجنس فً حمل ؾ

 :-من اهم من ساهم فً وضع وتطوٌر مثل هذه االنظمة. صفاته االخرى 

 انتونً دي جوسو. 

 روبرت براون . 

 جورج بنثام.  
 

 



 :- Phylogenetic systemsاألنظمة التطورٌة   -ج

ٌتمٌز النظام التطوري عن كل ما سبقه بكونه ٌسعى لمعرفة القرابة الوراثٌة التً تربط بٌن النباتات، اي انه ٌستند   

على النشوء واالرتقاء كما ٌفترض حدوثها فً الطبٌعة ان االحٌاء الموجودة حالٌاً حسب هذا المفهوم هً نتاج عملٌات 

فهناك عالقات وراثٌة تربط بٌن ما لها عاشت قبل مالٌٌن السنٌن ولذلك تطورٌة متتابعة، فهً اذن متحددة من اسالؾ 

هو موجود منها فً العصر الحاضر من جهة وبٌنها وبٌن تلك التً سبقتها فً الوجود لذلك فان النظام التطوري 

مع مراحل ان ٌرتب النباتات بتسلسل ٌتماشى الحقٌقً وال ٌمكن ان ٌكون هناك اكثر من نظام تطوري واحد، ٌحاول 

ظهورها وتطورها فٌعكس بذلك العالقات الوراثٌة بٌنها وٌعطً فكرة عن اسالؾ اٌة مجموعة تصنٌفٌة خالل مختلؾ 

 .مراحل تطورها ىعبر التارٌخ

 :-من اشهر العلماء الذٌن سعوا بجهود كبٌرة الى وضع نظام تطوري هم 

 ادولؾ انكلر. 

 ًجارلس بس. 

 جون هجٌسون. 

 :-أسس التصنٌؾ

ٌسعى علم التصنٌؾ الى وضع النباتات الحٌة فً مجموعات تعكس الصورة الحقٌقٌة للعالقات الوراثٌة التً تربط      

مثالً وجود القنابات او :اما ان تكون على احدى حالتٌن فقط ( نوعٌة)بعض الصفات بطبٌعتها . بعضها بالبعض االخر

، فهً قد تكون لوزٌة او علبة وكل هذه الصفات ال توجد بٌنها عدم وجودها، او متعددة الحاالت كنوع الثمرة مثالً 

فٌها التؽاٌرات مستمرة ومتدرجة وٌمكن تظهر ( كمٌة)حاالت وسطٌة اما الشكل الثانً من الصفات فله خصابص 

لى وبصورة عامة ٌركن ا. منها طول الورقة النباتٌة او عدد االوراق التوٌجٌة. قٌاس بعضها باحدى الوسابل العددٌة

 . الخصابص واألسس األتٌة لالؼراض التشخٌصٌة والتصنٌفٌة

الى مظاهر . ٌستند علم التصنٌؾ سواء كان ذلك فً النبات ام الحٌوان (:-مورفولوجٌة)خصابص الشكل  - أ

تقاس اهمٌة الصفة المورفولوجٌة بمدى صمودها امام العوامل . الشكل وممٌزاته اكثر من اي خصابص اخرى

اء الخضرٌة كاجذر والساق فأن االعضلهذا . وموروثة حملت قٌمة تصنٌفٌة اعلى البٌبٌة، فكلما كانت ثابتة 

واالوراق ال ٌعول علٌها كثٌراً النها تستجٌب لتأثٌرات البٌبة اكثر من ؼٌرها نسبٌاً وما ٌضعؾ من اهمٌتها 

اما التراكٌب التكاثرٌة . التً تعطٌها اذا ما قورنت بعدد انواع النبانتات البذرٌة( التؽاٌرات)اٌضاً قلة الصفات 

وفٌما ٌلً اهم . جٌدة ثابتة فضالً عن كثرة التؽاٌرات التً تسود فٌهابخصابص  مثل الزهرة والثمرة فتتمٌز

 :-التراكٌب المعتمدة من المظاهر الخارجٌة
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 الكرابل والتمشٌم  -8بوب اللقاح           ح -7األسدٌة       -6طبٌعة الؽالؾ الزهرٌة        -5

 .البذور  -10طبٌعة الثمرة           -9

ٌعد التركٌب الداخلً للسٌقان من اهم الصفات المعتمدة فً التمٌٌز بٌن ذات الفاقة  :-الخصابص التشرٌحٌة  - ب

نوي واكتشاؾ الحزم الواحدة وذوات الفلقتٌن، ان نوع االسطوانة الوعابٌة وترتٌب الحزم ونمط النمو الثا

وؼٌر ذلك من االختالفات النسٌجٌة اصبحت ذات اهمٌة لٌس فً تعٌٌن ( العابلة القرعٌة)الوعابٌة ثنابٌة اللحاء 

 .المجموعة التً ٌنتمً الٌها النبات الوعابً فحسب وانما فً تشخٌص العضو الذي توجد فٌه اٌضاً 

لشامل دراسة جمٌع خصابص الخالٌا الشكلٌة والوظٌفٌة ٌتضمن علم الخلٌة بمفهومه ا :-الخصابص الخلوٌة  -ج

 .وتشمل دراسة تركٌب الخالٌا ومحتوٌاتها الحٌة وؼٌر الحٌة



بتطور األسالٌب المختبرٌة خالل السنوات األخٌرة استعملت الكٌمٌاء الحٌاتٌة كأحدى  :-األسس الكٌمٌابٌة  -د

نباتٌة ٌتم التوصل الى ذلك بأستخالص مركبات معٌنة منها ، السبل إلثبات العالقات الوراثٌة بٌن مختلؾ العوابل ال

حوامض امٌنٌة، كربوهٌدرات، حوامض شحمٌة، زٌوت، كحول، قلوٌات، حبٌبات صبؽٌة، وؼٌرها من افراد 

قة الوراثٌة بٌن هاتٌن المرتبتٌن قوٌة مرتبتٌن متقاربتٌن وتتم المقارنة بٌنهما كماً ونوعاً، وٌفترض انه كانت العال

 .ن التشابه الكٌمٌابً بٌنهما اقربكا

من المحاوالت التً ظهرت ابتكار ما ٌعرؾ الن بالتصنٌؾ العددي فً هذه المجاالت من  :-األسس العددٌة -هـ 

( -او)+ صفة وتعطً كل صفة اشارة ( 300 – 50)العمل تؤخذ جمٌع الصفات الموروثة لكل وحدة تصنٌفٌة 

حسب كمٌة توفرها، ثم تؽذى بهذه المعلومات ( 4، 3، 2، 1)قماً حسب وجودها او اخفابها وكذلك تعطى ر

الحاسبة األلكترونٌة التً تقوم بالمقارنة باستخدام معامل ارتباط معٌن فتتوصل الى درجة التقارب بٌن مجموعتٌن 

 .وتعطٌها بشكل نسبة مبوٌة

 :-المراتب التصنٌفٌة الكبرى والصؽرى

  divisionقسم               ←المراتب الكبرى

  sub divisionقسم ثانوي                          

       classالصؾ                              

     Ales                      الرتبةorder  

     Acaea                    العابلةfamily  

  Genusالجنس         ←المراتب الصؽرى 

  Speciesالنوع                                   

 :-مفهوم النوع 

النوع هو الوحدة األساسٌة التً ٌقوم علٌها علم التصنٌؾ وٌمكن تعرٌؾ النوع بأنه مجموعة او مجموعات من     

 .األفراد تربطها قرابة وتنحدر من اصل مشترك ٌسمح لها بتبادل المادة الوراثٌة فٌما بٌنها

 

  Order Palmalesرتبة النخٌلٌات     

 تتكون هذه الرتبة من عابلة واحدة هً العابلة النخٌلٌة    

  Palmaeالعابلة النخٌلٌة     -

ومثل هذه الطبٌعة نادرة بٌن ذوات . اشجار ؼٌر متفرعة او هً شجٌرات او متسلقات خشبٌة :-طبٌعة النبات 

ولٌس لحدوث نمو ثانوي كما فً ذوات وتعزى ضخامة هذه النباتات الى نشاط النمو افبتدابً . الفلقة الواحدة

 .الفلقتٌن



او بسٌطة مروحٌة مفصصة كفٌة ( النخٌل الرٌشً ) للنخٌل اوراق دابمٌة كبٌرة اما مركبة رٌشٌة  :-األوراق

وقد تكون الورقة بسٌطة بتعرق رٌشً فً انواع قلٌلة عنق الورقة طوٌل اما . ومنه اللتانٌا( النخٌل المروحً)

 .اشواك كما فً نخٌل الرطبالحافة او باملس 

احادٌة الجنس، . صؽٌرة ثالثٌة األجزاء الحلقٌة، شعاعٌة التناظر، جالسة او ذات حوٌمل صؽٌر :-األزهار 

. الجهاز األنثوي من ثالث كرابل ساببة واحٌاناً ملتحمة عند القاعدة او كلٌاً ( 9او  3احٌاناً )للزهرة ست اسدٌة 

 .المبٌض مرتفع، التمشٌم قاعدي

 .عنقودٌة مركبة او سنبلٌة ٌطلق علٌها اؼرٌضٌة :-النورة 

فٌها الطبقة الخارجٌة لٌفٌة او جلد وبداخلها بذرة واحدة ذات سوٌداء متفرقة ( جوز الهند)لبٌة او لوزٌة  :-الثمرة 

قابلة لالكل اما الثمار نصؾ الناضجة وال. تعرؾ ثمار النخٌل الناضجة كلٌاً بالتمر( جوز الهند)او زٌتٌة ( الرطب)

 .فتعرؾ بالرطب

  .Phoenix spنخٌل التمر        :-األمثلة

  .Cocus spجوز الهند                  

 نخٌل مروحً           

 نخٌل التانٌا         

  Order Lilialesرتبة الزنبقٌات    

 .والؽالؾ الزهري ؼٌر متمٌز الى كأس وتوٌج. ازهار ثالثٌة األجزاء فً الحلقة الواحدة     

  family Liliales    العابلة الزببقٌة   -

تتكاثر بواسطة . معمرة واحٌاناً خشبٌة والقلٌل منها شجري وبعضها ٌتسلق بالمحالٌقاعشاب  :-طبٌعة النبات 

 .الساق قابم او متسلق. جذور لحمٌةراٌزومات، ابصال، كورمات، درنات، او 

او ( الصبار)تختزل احٌاناً الى حراشؾ واحٌاناً اخرى تكون طرٌة لحمٌة . متبادلة او سوارٌة الترتٌب :-األوراق

 .انبوبٌة كما فً البصل

ؼالفها  ، شعاعٌة التناظر، ثالثٌة األجزاءؼالباً كبٌرة وزاهٌة األلوان، مرتفعة المبٌض،(خنثٌة)تامة  :-األزهار 

 .كرابل متحدة، تمشٌم محوري 3، (تقع فً دابرتٌن وكذلك التوٌج 6األسدٌة )قطع  6الزهري 

 .علبة او لبٌة :-الثمرة/ .مظلٌة او قد تكون متفردة. ؼالباً عنقودٌة. تحمل على ساق زهري :-النورة

وٌستخرج من نبات . ل البصل والثوملها انواع كثٌرة من نباتات الزٌنة واخرى ؼذابٌة مهمة مث :-األهمٌة القتصادٌة

 .ومقويالصبر كلوكوساٌد ٌستعمل طبٌاً كمسهل 

 هلٌون     Allium Cepaبصل      :-األمثلة

 كراث                            زنبق          

 تولٌب    Allium sativumثوم               

 اس بري             .Aloe spصبار             



 :-النرجسٌةالعابلة  -

 .اعشاب معمرة تحمل سٌقاناً زهرٌة، تنشأ من جذورها من ابصال وكورمات او راٌوزمات :-طبٌعة النبات 

 .شرٌطٌة :-األوراق 

. 6األسدٌة . قطع فً حلقتٌن 6الؽالؾ الزهري . شعاعٌة التناظر و    جانبٌة او ؼٌر منتظمة، ثنابٌة الجنس :-األزهار

 .تمشٌم مركزي. ثالثً الكرابلمبٌض منخفض . المدقة واحدة

 .فً الؽالب مظلٌة وقد تكون عنقودٌة او مختزلة الى زهرة واحدة :-النورة 

 .علبة واحٌاناً لبٌة :-الثمرة

  .Narcissus spنرجس     :-األمثلة 

  family Iridaceaeالعابلة السوسنٌة        -

ٌر من خصابصها تنشأ الجذور من ساق ترابٌة اما اعشاب معمرة تشابه العابلة النرجسٌة فً كث :-طبٌعة النبات

 . راٌزومٌة او بصلة او كورمة

 .متبادلة فً صفٌن شرٌطٌة ضٌقة مطوٌة الحافتٌن(جذرٌة)ؼالباً طوٌلة، قاعدٌة  :-األوراق   

 مرتكزة على الؽالؾ 3األسدٌة  3واوراق التوٌج  3ثنابٌة الجنس، شعاعٌة التناظر اوراق الكأس  :-األزهار   

 .كرابل ملتحمة والمبٌض منخفض والتمشٌم محوري 3الزهري المدقة من 

 .عنقودٌة بسٌطة او مركبة او ان األزهار انفرادٌة :-النورة   

 .علبة تفتحها مسكن :-الثمرة   

  .Iris spسوسن        :-األمثلة   

  Gladiolusكالدٌولس                  

 زعفران               

 قرٌزٌا              

  Order Musalesرتبة الموزٌات    

عرٌضة وتعرقها متوازي رٌشسً اوراقها . معظم نباتات هذه الرتبة اعشاب كبٌرة معمرة احٌاناً شبٌهة باألشجار    

 .أسدٌة 6وتتمٌز بوجود 

 (موز الفحل)العابلة الكاتٌة   -

 .درنٌةاعشاب كبٌرة معمرة لها راٌزومات  :-طبٌعة النبات

 .مستطٌلة او اهلٌلٌجٌة، رٌشٌة التعرق. تنشأ على الساق وهً كبٌرة :-األوراق

كبٌر، زاهٌة اللوان، ثنابٌة الجنس، ؼٌر منتظمة، تحتضن بقنابة كبٌرة، الؽالؾ الزهري من ثالث  :-األزهار

شدٌد التحور،  بنفسجٌة، وثالث اوراق توٌجٌة اطول من الكأسٌة، الجهاز الذكري –خضراء . اوراق كأسٌة

 .المدقة واحدة، ثالث كرابل، مبٌض منخفض، التمشٌم مركزي

 .علبة :-الثمرة 



 .تنحصر اهمٌتها فً ان تزرع الؼراض الزٌنة :-األهمٌة اإلقتصادٌة

 Canna  indicaموز الفحل     :-مثال

 

 (:-النبات الزهرٌة)مؽطاة البذور  
عابلة اكثر من ربع ملٌون نوع من النباتات الزهرٌة وهً تقسم الى مجموعتٌن  300هناك حوالً     

 .كبٌرتٌن هما ذوات الفلقة الواحدة وذات الفلقتٌن

   صؾ ذوات الفلقة الواحدةMonocotyledons -: 

الوعابٌة مبعثرة فً  جمٌعها نباتات عشبٌة عدا انواع قلٌلة منها النخٌل والخٌزران فهً خشبٌة تظهر الحزم

المقطع العرضً للساق وهً حزم مؽلقة اي لٌس فٌها كامبٌوم ٌفصل بٌن الخشب واللحاء، وتحاط الحزمة 

الزهرة . اوراقها عادة متوازٌة التعرق وفً الؽالب بسٌطة ملساء الحافة. بخالٌا لٌفٌة تعرؾ بؽمد الحزمة

ة الواحدة حسب رأي انكلر احدى عشرة رتبة فٌها خمس تضم ذوات الفلق. فً الحلقة الواحدةثالثٌة األجزاء 

 :-وفٌما ٌلً بعض هذه الرتب وعدد من عوابلها. واربعون عابلة تجمع فٌها حالٌاً اكثر من اربعٌن الؾ نوع

  Order Graminalesرتبة النجٌلٌات     -

صؽٌرة مختزلة فً  تتصؾ المجموعة ككل بعقد الساق  المتمٌزة واوراق شرٌطٌة ذات قواعد ؼمدٌة، ازهار

 :-تضم هذه الرتبة عابلتٌن فقط. نورات سنبلٌة وثمار جافة ؼٌر متفتحة وحٌدة البذرة

 :- Gramineae (Gross family)العابلة النجٌلٌة *

 منتشرة . من العوابل الكبٌرة جداً 

ٌة مجوفة جذورها لٌفٌة والسٌقان ؼالباً اسطوان.معظمها نباتات حولٌة وبعضها معمر :-طبٌعة النبات

قد تكون السٌقان قابمة، مابلة،منبطحة، او زاحفة وهً ذات . السالمٌات مؽلفة عند العقد وهذه عادة منتفخة

 .طبٌعة عشبٌة ونادراً ما تكون خشبٌة كما فً انواع الخٌزران

 متبادلة مرتبة فً صفٌن، متوازٌة التعرق تتمٌز الى نصل مسطح شرٌطً او رمحً الشكل وقاعة :-األوراق

ؼمدٌة مفتوحة تلتؾ حول الساق ٌوجد عند اتحاد النصل بالؽمد ومن الجهة الداخلٌة تركٌب ؼشابً ٌعرؾ 

 .باللسٌن

النورة من وحدات تعرؾ بالسنبالت تتنظم هذه اما بشكل سنبلة او عنقودٌة بسٌطة تتكون  :-النورة واألزهار 

ن المدقة من ثالث كرابل ومبٌض مرتفع تتكو( ست فً الخٌزران والرز)للزهٌرة ثالث أسدٌة . او مركبة

 .ٌحتوي على ؼرفة واحدة بوٌض واحد ومشٌمة جدارٌة

وهً من الثمار الجافة تحتوي على بذرة واحدة تتحد فٌها الؽالؾ الثمري مع ( حٌة)فً الؽالب ٌرة  :-الثمرة

 .ؼالؾ البذرة وتحتوي على سوٌداء وفٌرة النشأ

العابلة جمٌع العوابل األخرى فً اهمٌتها لإلنسان فهً مصدر الحبوب بما تفوق هذه  :-األهمٌة اإلقتصادٌة

فٌها القمح والرز والشعٌر وتدخل فً عدد من الصناعات وعمل المواد العازلة وبناء المساكن وصناعة الورق 

 .وتفٌد انواع كثٌرة منها كعلؾ للحٌوان

  Triticum aestivum(       القمح)حنطة   :-األمثلة

 رز             

 شعٌر            

  Zea maysذرة الصفراء                   

  ذرة بٌضاء           

 قصب السكر           

 شوفان             

 شٌلم            

 خٌزران   و ثٌل            



  Cyperaceaeالعابلة السعدٌة      *

الجذور لٌفٌة تنشأ من ساق . تعٌش فً األماكن الرطبة. معمرة واحٌاناً حولٌة. شبٌهة باألعشاب :-طبٌعة النبات  

 .الساق الزهري صلد وفً الؽالب ثالثً الجوانب. ربٌس راٌزومً قصٌر ٌأخذ شكالً درنٌاً 

 .بثالثة صفوؾاو ان تكون ساقٌة مرتبة . تبدو بشكل حزمة عند قاعدة الساق الزهري :-األوراق

 .اما اللسٌن فنادر الوجود. ٌشبه ما هو علٌه فً النجٌلٌات مع ؼمد مؽلق :-النصل

كرابل ملتحمة واحٌاناً ( 3)والمتك قاعدي التصال المدقة من( 3)صؽٌرة جداً احادٌة الجنس األسدٌة  :-األزهار

 . المبٌض مرتفع احادي الؽرفة فٌه بوٌض واحد قاعدي التمشٌم. كربلتٌن

تنتظم األزهار بشكل سنٌبالت تتجمع على هٌبة نورات مظلٌة او عنقودٌة او سنبلٌة تحتضن عادة بواحدة او  :-نورةال

 .اكثر من القنابات الشبٌهة باألوراق

 العابلة النجٌفٌة                                                    العابلة السعدٌة                    

 شبً، صلد، العقد والسالمٌات،                                عشبً احٌاناً خشبً، مجوؾ السالمٌات، ع      :-الساق

 مقطعه العرضً مثلث                                            مقسم الى عقد وسالمٌات،مقطعه دابري            

 تنتظم فً صفٌن                   األوراق      تنتظم فً ثالث صفوؾ طولٌة                 

 الؽمد مؽلق                                                         الؽمد مفتوح               

 الٌوجد حد فاصل واضح بٌن الؽمد والنصل                       النصل متمٌز عن الؽمد                 

 ٌوجد لسٌن                                                  ال ٌوجد لسٌن                    

 الثمرة        فقٌرة                                                                  برة

   Carex، جنس الكارٌكس (عشبة المظلة)سعد، اعشاب الشمسٌة  :-األمثلة

 .الؽنٌة بالنشأ وللعابلة اهمٌة فً الدراسات األكادٌمٌةتؤكل درنات السعد  :-األهمٌة افقتصادٌة

  Order Tubifloraeرتبة األنبوبٌات    

عابلة الى اربع رتب تتماشى صٌػ  23رتبة الكبٌرة حسب نظام انكلر من نباتات عشبٌة، بعض المصادر تقسم هذه ال  

 .على العوابل التً تدخل ضمن كل من هذه الرتب األربععلماً انه الٌوجد اتفاق تام . اسمابها مع قواعد التسمٌة الدولٌة

 العابلة اللبالبٌة -

 عابلة الفلوكس -

 عابلة لسان الثور ، عابلة حلق السبع -

  :- عابلة المٌنا -

 .اعشاب، شجٌرات او اشجار، المقطع العرضً للساق مربع :-طبٌعة النبات   

 .او رٌشٌة عدٌمة االذٌنات ؼالباً واحٌاناً مركبة كفٌة. متقابلة سوارٌة :-األوراق  



المدقة واحدة ، مبٌض مرتفع، التمشٌم . تفتح المتك طولٌاً . خماسٌة األجزاء. ثنابٌة الجنس جانبٌة التناظر :-األزهار  

 .مركزي

 .عنقودٌة، سنبلٌة، رأسٌة او محدودة :-النورة

 .بنٌدقات او لوزٌة او لبٌة 4 – 2من  :-الثمرة

 .نوع 3000جنساً و  98تضم العابلة   

 .هذه العابلة هً مصدر خشب الصاج الذي ٌؤخذ من احد انواعها، وهناك نباتات الزٌنة :-األهمٌة اإلقتصادٌة

  .Verbena spورد المٌنا           :-األمثلة

  .Lantana spمٌنا شجرٌة                   

  .Vitex spكؾ مرٌم                     

  .Duranta spدٌورانتا                      

 شجرة الصباح         

  Lamiaceaeالعابلة الشفوٌة       -

معظمها اعشاب عطرٌة الحتوابها على زٌوت طٌارة، حولٌة او معمرة، احٌاناً شجٌرا او  :-طبٌعة النبات 

 .السٌقان رباعٌة األضالع. اشجار

 األذٌناتمتقابلة، بسٌطة، عدٌمة  :-األوراق

سبالت، التوٌج بخمس  5خماسٌة األجزاء، الكأس ( شعاعٌة فً جنس النعناع)تامة، جانبٌة التناظر :-األزهار

 (اثنتان طولٌتان واثنتان قصٌرتان والسداة الخامسة عقٌمة)أسدٌة  5فصوص، 

 محدودة :-النورة

 بنٌدقات 4من  :-الثمرة

 نوع 3500جنس  و  200تضم هذه العابلة   

 مصدر مهم لزٌوت طٌارة ذات رابحة عطرة، بعضها ٌدخل فً التحضٌرات الطبٌة و :-ٌة اإلقتصادٌةاألهم

 

 بردقوش ، ن،  رٌحاكولٌوس  ، ع منزلً ورد المرجان ،  نعناع فلفلً  ،  خزامى ، زعتر ، نعنا :-األمثلة 

 

  Solanaceaeالعابلة الباذنجانٌة      -

عشبٌة واحٌاناً خشبٌة بهٌبة شجٌرات واشجار، ٌتمٌز فٌها الساق بأحتوابه فً الؽالب نباتات  :-طبٌعة النبات

 .،على حزم وعابٌة ثنابٌة اللحاء

 .متبادلة الترتٌب، عادة بسٌطة، عدٌمة األذٌنات :-األوراق

بتالت ملتحمة  5سبالت التوٌج من  5، شعاعٌة التناظر او جانبٌة قلٌالً الكأس من ثنابٌة الجنس :-األزهار

 .المدقة الواحدة، المبٌض مرتفع، التمشٌم مركزي( جنس الباذنجان)ح المتوك طولٌاً واحٌاناً بثقوب تنفت

 محدودة :-النورة 

 .نوعاً  2200جنساً و 85من العوابل الكبٌرة تتكون من ( الداتورة) لبٌو او علبة  :-الثمرة

ات الؽذابٌة وٌستخرج من بعضها عقاقٌر من العوابل المهمة فهً مصدر لكثٌر من النبات :-األهمٌة اإلقتصادٌة

 .طبٌة

 



  Solanum tuberosumبطاطا              :-األمثلة

 ، عوسج   Solanum melongenaباذنجان                      

 (سكران)طماطة، فلفل، تبػ، شبوي لٌلً، ورد البوري، داتورة، بنج 

 

  Order Malvalesٌات       رتبة الخباز
  family Malvales :-ٌةالخبازالعابلة  -

اعشاب، شجٌرات او اشجار، الكساء السطحً من حراشؾ او شعٌرات نجمٌة، تحتوي على  :-طبٌعة النبات

 .عصٌر لزج

 .متبادلة، بسٌطة، ملساء الحافة او مفصصة، عادة كفٌة التعرق :-األوراق

بتالت المبٌض مرتفع، التمشٌم  5ٌج سبالت والتو 5شعاعٌة التناظر، الكأس من ثنابٌة الجنس،  :-األزهار

 .مركزي

 .انفرادٌة ابطٌة، عنقودٌة او فً نظام محدود :-النورة

 .علبة او منشقة، وقد تكون الثمرة لبٌة او مجنحة :-الثمرة

 نوع 1500جنس و  82تضم هذه العابلة نحو 

 ورد الختمة      .Gossypium spنبات القطن       :-األمثلة

 ورد الجمال          .Malva spخباز                  .Hibiscus sp            بامٌا           

  Order Geranialesرتبة الجٌرانٌومٌات       

 عابلة الجٌرانٌوم  -

 عابلة الالتٌنً -

 عابلة الكتانٌة -

 عابلة خناق الدجاج -

  family Rutaceae     :-عابلة الحمضٌات -

 .ونادراً اعشاباشجار او شجٌرات  :-طبٌعة النبات

 .مركبة رٌشٌة او كفٌة، كثٌرة الؽدد الزٌتٌة :-األوراق

األسدٌة كثٌرة، . ثنابٌة الجنس، شعاعٌة التناظر، خماسٌة األجزاء ولكنها رباعٌة فً البعض األخر :-االزهار

 .مدقة واحدة، مبٌض مرتفع، تمشٌم مركزي

 .مفردةمختلفة األشكال، على الكثر محدودة واحٌاناص  :-النورة

 .نوع 1300جنس وفٌها 140تضم العابلة . علبة، برتقالٌة، لبٌة، لوزٌة، منشقة او مجنحة :-الثمرة

، لٌمون، كرٌب فروت، طرنج، نومً حلو، نارنج، سندي،   Citrus sinensisالبرتقال       :-األمثلة 

 .اللنكً، نومً بصرة، سذاب

 

 :-النباتات الطبٌة والنباتات السامة
ل االنسان استخدام النباتات للشفاء من االمراض التً تعرض لها وبهذا تراكمت لدٌه على مر العهود حاو     

والمنبهة لالعصاب فربما ترجع الى اما معرفته بالنباتات السامة . معرفة بالخصابص العالجٌة للكثٌر منها

. طرٌق الصدفة او الخطأ والصوابله ذلك عن وبطبٌعة الحال تم . بداٌة معرفته بالنباتات التً اهتدى الٌها

وفٌما ٌأتً عدد .نوع من النباتات الطبٌة فضالً عما موجود بصورة برٌة 188ٌزرع فً العراق ما الٌقل عن 

 :-من اهم هذه االنواع المألوفة محلٌاً 

 



 (العابلة المركبة)البابونك   -1

وهو من الزٌوت ( االزولٌن)ٌت طٌار الطبٌة المعروفة قدٌماً، ٌحتوي نقٌع األزهار على ز من النباتات    

 ٌستنشق البخار لمعالجة التهاب المجاري التنفسٌة واللوزتٌن . الفعالة طبٌاً ٌستعمل كمقو ومنبه لجهاز الهضم

ولتسكٌن االالم االذن والتهابات الجٌوب االنفٌة، ؼسل الجروح البسٌطة وؼسل العٌون المصابة بالرمد 

لعالج االالم التشنجٌة السٌما ( اكزٌما)فً ذره فوق التهابات الجلد  الصدٌدي ٌستعمل مسحوق االزهار

 .المؽص المعدي والمعوي والتهابات المثانة

 (:-العابلة الشفوٌة)الزعتر    -2

نبات عشبً له رابحة عطرٌة خاصة الحتوابه ىعلى زٌت طٌار مع مادة الثاٌمول المطهرة ومواد اخرى 

وفً معالجة االمراض الجرثومٌة ( ؼرؼرة)لتسكٌن االالم اللوزتٌن ٌستعمل مستحلب النبات . دابؽة ومرة

 .فً المعدة واالمعاء والربتٌن ولتقوٌة القلب والمعدة ولطرد الدٌدان المعوٌة

 (:-العابلة القرعٌة)الحنظل   -3

المابً ثماره تشبه البرتقال فً مظهرها اال انها شدٌدة المرارة وٌستعمل منقوعها . من االعشاب المتسلقة

ولتنشٌط حركة االمعاء والمعدة مما ٌساعد على سهولة . كمادة مسهلة فعالة جداً فً ازالة االمساك المزمن

 (.لقتل البكترٌا والفطرٌات)وفً عالج الصفراء واالالم الكبد وامراض العٌون . الهضم

 ( :-العابلة الزببقٌة)الثوم  -4

الطٌار ٌستعمل فً عالج تصلب الشراٌٌن وارتفاع  وزٌته. الٌقل الثوم عن البصل فً قٌمته العالجٌة

وٌستعمل فً معالجة التهاب الحنجرة وٌستخدم العصٌر . ضؽط الدم ولطرد دٌدان االمعاء وتنظٌم الهضم

 .الزالة التهاب اللثة ولتسكٌن االالم االسنان

 :-النباتات السامة
حٌوانات دون ان ٌكون لهذه المواد ضرر تحتوي العدٌد من النباتات البذرٌة على مواد سامة لالنسان وال

 .على النبات نفسه

 :-فً العراق منها( برٌة او مزروعة)نوع من النباتات السامة 85هناك ما الٌقل عن 

 :-نباتات سامة لالنسان - أ

 (تسبب اسهال شدٌد وتقٌؤ)العابلة البقلٌة  Anagyris foetidaأم الكلب    -1

تؤثر فً الجهاز العصبً المركزي، هلوسة )العابلة التوتٌة  Cannabis sativa ( قنب)حشٌشة  -2

 (نوم، هبوط النبض، الموت

تسمم االنسان والحٌوان ومن اعراض وجع الرأس، ( العابلة الباذنجانٌة) .Datura spداتورة  -3

 .ؼثٌان، عطش شدٌد، العمى ، الموت

 أم الحلٌب -4

 .روٌطة ، دفلة ، سبحبح ، خشخاش ، خروع ، قرٌص -5

 :-امة للحٌواننباتات س - ب

 .العابلة الشقٌقٌة Delphinium(  لسان العصفور)منقار الطٌر  -1

 ،فقدان الشهٌة، تشنج االطراؾ، امساك وؼثٌان

 العابلة الخشخاشٌة  .Papaver spخشخاش   -2

 .له تأثٌرات مخدرة للجهاز العصبً وهو سام

 عابلة خناق الدجاج .Peganum spحرمل   -3

 .الشللٌخدر الجهاز العصبً وٌسبب 

 (العابلة المحاضٌة) .polygonum spعصى الراعً   -4

 .التهاب المثانة والجهاز الهضمً



 .العابلة الكتانٌة Linumكتان   -5

 .ترنح، تشنج، صعوبة التنفس، انتفاخ البطن، والموت 

 .شقابق النعمان، عٌن الدٌك، ام الحلٌب، ذٌل الفرس، جنٌبرة، زند العروس،حسك -6

 

 

 

 

 

 

   


