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 Plant Taxonomy علم تصنيف النباتات            

 
  : المقدمه

عندما قام أنسان ما في اعماق التأريخ بالتقاط نبات ما وشخصه بأنه صالح لألكل ولد علم عرف فيما بعد      

أن يميز أي األنواع النباتية صالحة لألكل وأيها يستخدم للوقود  االنسان عبعلم التصنيف. سرعان ما أستطا

وهذا النوع من  Folk Taxonomy  يوهذا التصنيف سمي فيما بعد بالتصنيف الشعب وترك السامة منها.

التصنيف يعتمد عادة على مظهر النباتات أو صفات أخرى مثل الرائحة , المذاق أو القيمة الغذائية ان هذا 

 يستند للى أي أسا  علمي ألنه نشأ في المتتمعات البدائية من خلا  الحاةة لليه, كما أن التصنيف ال

ولذلك نتد أن   common names التسميات ألتي أعطيت للنباتات دعيت باألسماء العامية أو الدارةة

متهولة. ومما اإلنسان في بداية حياته قد تعامل مع عدد محدود من النباتات وبقيت معظم خصائص النباتات 

ال شك فيه أن التعرف على خصائص النباتات مهم بالنسبة للباحثين والمختصين, حيث أنه ال يمكن دراسة أي 

نبات أو أي كائن حي اخر دون التعرف على االسم العلمي الخاص به, لذ أن االسم الشائع ال يعو  عليه في 

   .الدراسات أو البحوث

ات المحيطة بنا يستوةب أن يكون هناك نظام أو طريقة يتم فيها ترتيب هذه أن العدد الكبير من النبات    

النباتات بغية تسهيل دراستها والتعرف عليها, حيث أنها تصبح عديمة األهمية من الناحية العلمية ما لم تعطى 

 لها أسماء علمية خاصة تميزها عن بعضها البعض وتترتب في نظام معين يسهل معرفة هذه األسماء. 

 أن العلم الذي يستهدف تشخيص الكائنات الحية بصورة عامة وتصنيفها يدعى بعلم التصنيف     

Taxonomy وما يتعلق بالنباتات يدعى plant taxonomy .  ان أو  من أطلق هذا االصطلاح هو العالم

 وبمفهوم محدود على taxonomy يمكن تعريف علم التصنيف.De-Candole (1841-1779) السويسري

أنه العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية وتقسيمها للى متاميع بهدف تسهيل التعرف عليها. أي أنه يهتم 

 ويعرف األخير بأنه تقسيم األحياء للى متاميع لتسهيل دراستها.  Classification :بدراسة

ة ووصف ويعرف بأنه دراس systematic وهو taxonomy هناك مصطلح أخر مرادف للاصطلاح    

التغايرات في الكائنات الحية والبحث عن االسباب التيادت الى هذه التغايرات ومن ثم معالتة البيانات 

 .من التعريف األو  واشمل المحصل عليها للوصو  للى نظام تصنيفي, أن هذا التعريف أوسع

يانات من العلوم البيولوةية يعد التصنيف من العلوم األساسية القديمة, وهو حقل علمي واسع يستخدم الب     

  علم الخلية Physiology ,علم الفسلتة Anatomy ,األخرى للوصو  للى أهدافه مثل علم التشريح

Cytology  ,علم الوراثة, Genetics علم البيئة, Ecology علم التطور, Evolution  علم االةنة  

Embryology  وعلم الكيمياء الحياتية      .Biochemistry  

أن علم التصنيف الذي يعتمد بصورة رئيسية على دراسة الصفات المظهرية والتشريحية )أي على      

أما علم  ,classical or orthodox taxonomy (المعشبة( يسمى علم التصنيف التقليدي )الكلاسيكي

عى أيضاً فيعتمد على الدراسات الحقلية ويد Experimental taxonomy التصنيف الحديث أو التتريبي

ويهدف هذا العلم للى ةمع أكبر قدر من المعلومات ومن  Biosystematics ( التصنيف الحيوي )الحياتي

  ....... )كل التوانب التصنيفية المتوفرة )المظهرية, التشريحية, البيئية, الخلوية, حبوب اللقاح وغيرها

بين المراتب التصنيفية  Evolutionary relation ships وصياغتها في قالب يعكس العلاقات التطورية

وفي اآلونة  phylogenetic system of classification ومثل هذه العلاقات التطورية يطلق عليها

األخيرة أخذ علم التصنيف منحى أكثر شمولية ودقة خاصة بعد التطور الذي حدث في حقل المتاهر 

واعتمدت أيضاً تقنيات حديثة في  .Transmission E. M والنفاذ Scanning E.M االلكترونية )الماسح

 PCR  (Polymerase وتقنية DNA sequencing و  ) Serologyعلم االمصا ( ) متا  التصنيف منها

chain Reaction)  ا.وغيره 
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  -:أهداف علم التصنيف
 فيهدف علم التصني    

  Identification التشخيص -1

النباتات وذلك بإرةاعه للى المتموعة التي ينتمي لليها, أي ويعني التعريف بهوية أي نبات من 

 .Taxon (Taxa) تحديد موقع النباتات من حيث عودته للى وحدة تصنيفية

 عائلة ,order رتبة genus أو ةنس species تعني اما نوع (Taxon) الوحدة التصنيفية* 

family.... وهكذا, وللتشخيص طرق ووسائل مختلفة هي:  

  المقارنةأوالً: 

وهي طريقة مقارنة العينة المتهولة بعينات مشخصة أما من المعشب )عينات معشبية( أو المقارنة 

 .مع صور أو رسوم تخطيطية, وقد تتطلب هذه الطريقة معرفة أسم التنس أو العائلة على األقل

 :مصادر المقارنة للنباتات

  (Herbaria) :الجمع Herbarium المعشب 1-

من العينات المتففة والمثبتة على ورق خاص, وتتضمن متموعة من المعلومات وهي متموعة 

بتانب  label تخص العينة متمثلة بـ )أسم التامع ومكان وتاريخ التمع( مثبتة على ورقة صغيرة

 .العينة وتحفظ هذه العينات في خزانات خاصة

  Libraryالمكتبة  2-

 :توفر المكتبة المراةع العلمية التالية

 .Floras الموسوعات النباتية -أ   

الموسوعة األوروبية, وتتضمن الفلورات )الموسوعات( دراسة ووصف لنباتات منطقة معينة مثل 

  Taxonomic ية .... وهكذا ويشمل الوصف صفات تصنيفيةترك, الموسوعة العراقيهالموسوعة ال

  characters  التصنيفية عن الوحدات وهناك صفات خاصة يستند عليها في تشخيص الوحدة

 diagnostic characters التصنيفية التي لها علاقة بها وتدعى مثل هذه الصفات بالصفات المميزة

 

 : Indexes: الفهارس -ب  

وهي سلسلة من المتلدات تنشر كل خمس سنوات تتضمن أسماء ةميع العوائل واألةنا  واألنواع 

 .Index kewensis النشر. مثا  فهر  كيووأسماءها المرادفة مع أسم المؤلف وتاريخ 

 .Monographs :المونوغرافات -جـ   

 .مثلاً ةنس أو عائلة ومن ةميع النواحي وفي كل العالم (Taxon) وهي دراسات خاصة لفئة معينة

 :القواميس النباتية -د   

 Botanical وتتضمن أسماء علمية أو مصطلحات نباتية, أسماء عامة أو اشتقاقات األسماء مثل

Latin. 

 .Periodicals الدوريات أو المجالت العلمية -هـ   

وهي متلات متخصصة بتصنيف النباتات, وتصدر على فترات مختلفة )شهرية, نصف سنوية أو 

 .Taxon, American journal of Botany متلةBrittonia  ,سنوية( . ومن أمثلتها متلة

 Botanical (Experimental Garden) .الحديقة النباتية أو حديقة التتارب 

وتعد مكان ألةراء التتارب العملية و البحوث التصنيفية, كما أنها مصدر لتتهيز المعشبة    

  .بالعينات الضرورية والنادرة
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  .keysثانياً: استخدام المفاتيح التصنيفية

العينة النباتية كاملة. وهناك يشترط في هذه الطريقة معرفة المصطلحات التصنيفية وأن تكون     

 .Indented.والمفتاح المدرج  Bracketed أنواع مختلفة من المفاتيح منها الرقمي أو المتوازي

 

 : Personal communication ثالثاً: االتصا  الشخصي

في هذه الحالة يتم االتصا  بمتخصصين أو خبراء بوحدة تصنيفية معينة )عائلة أو ةنس( ويكون      

  .للمام بتلك الوحدة التصنيفية ذو

 

  Nomenclature التسمية -2
 وتعني أعطاء أسم علمي ةديد وفق القواعد الدولية للتسمية النباتية

 (ICBN) international code of botanical nomenclature  وفيها يتم تعريف الفئة

 :والمراتب التصنيفية وهي كاآلتي Taxon التصنيفية

  Kingdom المملكة

  Division القسم

  Class الصنف

  Order الرتبة

  Family العائلة

  Tribe العشيرة

  Genus التنس

  Section القطاع

  Series السلسلة

  Species النوع

 مثلاً  sub ويمكن أن تقسم هذه المراتب للى تحت Forma (السلالةاو Variety (الصنف )الضرب

subfamily, subgenus, subspecies..... 

 

  Scientific Nomenclature :قواعد التسمية العلمية

  لكل نوع )فما دون( أسم علمي صحيح واحد فقط وهو لسم ثنائي 

 . ويكون الحرف األو  من أسم  ( يتألف االسم الثنائي من لسمين هما )لسم التنس و النوع

 .التنس كبير ومن النوع صغير وكذلك المراتب األولى

  تينية أو بالحروف المائلة )وأحياناً بد  ذلك بوعع خط تحت االسم يكتب االسم العلمي باللا

 .)العلمي

  يتبع االسم العلمي بمختصر لسم المؤلف. 

 

  .إشتقاق االسم العلمي -3

يتكون االسم العلمي من )اسم ةنس و نوع( كما أسلفنا, أسم التنس يكون مفرد عادةً ويبدأ بحرف 

 اوكبير وقد يتكون من نوع واحد أو عدة أنواع ويشتق من أي مصدر مثلاً من أسم عالم تخليداً لذكره 

فة ثلاثية من صأو من صفة معينة مثلاً  Saccharum أسم شائع مثل السكر بالعربية كما في التنس
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النوع فيشتق من مصادر عديدة وأغلبها شيوعاً صفات معينة  أما,  Trifolium التنسالوريقات 

 -:ومنها

 alba Brassica                من اللون األبيض صفهالخرد  األبيض 

 vulgaris Phaseolus       الفاصوليا الشائعة من الشائع 

 aquatica Mentha           الطبيعة المائية صفه المائي منالنعناع 

 arabica Coffea              من القومية العربية صفهالقهوة العربية 

 euphratieus Populus    القوغ )الغرب( ألفراتي نسبة للى نهر الفرات 

 aegyptiaca Salvia        السالفيا المصرية نسبة للى مصر 

 

  Classification التصنيف -3

 Categories (class, order, family, genera ...etc) النباتات في متاميعويعني وعع   

استناداً للى علاقات القرابة فيما بينهما, حيث توعع النباتات التي تشترك فيما بينهما بعدد من 

وتوعع األنواع المتقاربة في  Species الصفات األساسية في متموعة واحدة تمثل نوعاً واحداً 

 ومتموعة األةنا  المتقاربة توعع في عائلة واحدة Genus عرف بالتنسمتموعة أكبر ت

Family ...وهكذا صعوداً للى المراتب التصنيفية األعلى. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

  :بالعلوم االخرى علاقة علم التصنيف
 

 :Morphology علم الشكل الظاهري  -1

المظهرية كأسا  لتصنيف النباتات وذلك لكثرة الصفات المظهرية وتعددها, كما أنها ال تستخدم الصفات       

تحتاج للى ةهد كبير لملاحظتها. وقد تكون واعحة ةداً بحيث يمكن بسهولة التشخيص استناداً لليها. لال أن 

فمن الصعوبة تحديد االعتماد على هذه الصفات لوحدها غير كافي لتوعيح العلاقات التطورية بين المتاميع, 

 .أي الصفات تكون بدائية

 

  Anatomy:علم التشريح  -2

ساعدت الصفات التشريحية على حل الكثير من المشاكل في الدراسات التصنيفية, واستناداً لهذه المعلومات    

لفلقتين قسمت المملكة النباتية للى نباتات وعائية وال وعائية. وكذلك عرفت الفروقات بين ذوات الفلقة وا

حيث  Lemna ومعراة ومغطاة البذور, كما وصحح الوعع التصنيفي لبعض النباتات مثل نبات عد  الماء

كان يعد من النباتات البدائية, غير أنه أصبح من النباتات المتطورة استناداً للى الصفات التشريحية.ان الخشب 

 .ن خلا  دراسته الوصو  للى الحقائق التاليةمن أهم الصفات التشريحية ألتي درست في النباتات وقد أمكن م

 .خشب معراة البذور أقل تطور خشب من مغطاة البذور  -1

 .األوعية الطويلة الضيقة أقل تطور من األوعية القصيرة العريضة -2

 .األوعية ذات المقطع المضلع أقل تطور من األوعية ذات المقطع الدائري -3

 .تطور من ذات التنقر المتقابل واألخيرة أقل تطور من ذات التنقر المتباد  األوعية ذات التنقر السلمي أقل-4
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  Cytology :علم الخلية -3 
 من العلوم المهمة بالنسبة لعلم التصنيف .ان المعلومات التي يقدمها هذا العلم تتمثل بالعدد الكروموسومي      

chromosomes number أشكا  الكروموسومات chromosomes morphology,  سلوك

 واألختزالي Mitosis أثناء االنقسامين االعتيادي chromosomes behaviour  الكروموسومات

Meiosis. . يدعى علم التصنيف الذي يعتمد على الدراسة الخلوية وخاصة تركيب الكروموسومات

  .Cytotaxonomy. بالتصنيف الخلوي

 

 Paleobotany: علم المتحترات النباتية -4

في تحديد أوةه القرابة بين النباتات من خلا  دراسة الستلات القديمة  ساسيهيعد من العلوم اال    

)المتحترات( وأيضاً تحديد أعمار النباتات المتحترة ونشوء األحياء, حيث أن األحياء لما أن تنشأ من أصل 

  Polyphyletic .أو من أصو  متعددة ويقا  لها Monophyletic واحد أو منشأ واحد ويقا  لها

 

 : Plant Ecology علم البيئة النباتية -5 

 :يدر  علم البيئة العلاقة بين النباتات وتأثير المحيط عليها, وتبرز أهميته في النقاط التالية     

 (.فهم انتشار وتوزيع األنواع في المتتمعات النباتية )الفلورا -أ

 .اتب التصنيفيةفهم العلاقات الوراثية والتطورية بين المر -ب

فهم التغايرات التي تحدث عمن المتتمعات النباتية والتكيفات التي تصاحبها نتيتة التباين في عوامل  -ج

 .الظروف المحيطة

 .فهم العلاقات بين الكائنات الحية والمتمثلة بالتعايش والتطفل والتنافس وغيرها -د

 

 : Phytogeography التغرافية النباتية -6

فيه هذه  ذي تتواةدعلم الذي يدر  كيفية توزيع النباتات على سطح األرض وخواص الموطن الوهو ال    

النباتات وأيضاً منطقة نشوءها وكيفية تطورها كما ويدر  أسباب وةود النباتات في منطقة معينة دون 

غيرها وكم مضى عليها في تلك المنطقة وما سرعة هترة أفرادها وما هي االتتاهات التطورية التي ترافق 

 .سلوكها هذا

 

  Genetics: علم الوراثة -7 

انيكية الوراثة على المستوى التزيئي أو ألنشوئي أو على مستوى السكان, ولمكانية يدر  هذا العلم ميك   

تطبيق هذه المعلومات على المشاكل التطورية أو التصنيفية. ويستفاد من هذا العلم أيضاً في اكتشاف الهتائن 

ذي يعتمد عليه في عز  , ويعد هذا العلم من العلوم المهمه في الوقت الحالي ال الطبيعية واالنعزا  التكاثري

 النباتات والعلاقات التطوريه, حيث انه يعتمد على الملايين من الصفات التي تحملها النباتات. 

 

 Palynology :علم حبوب اللقاح -8

في تصنيف النباتات وتفسير المشاكل المتعلقة بالدراسات التيولوةية والبيئات النباتية  يستخدم هذا العلم   

القديمة. وقد ساعد التطور في حقل المتاهر على دراسة الصفات الدقيقة لحبوب اللقاح مثل النحوت 

 .والزخارف فضلاً عن الصفات األساسية والمهمة مثل األحتام واألشكا 
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  Biochemistry :حياتيةعلم الكيمياء ال -9 

تحتوي النباتات على مواد كيمياوية مختلفة, ولذلك تم استخدام هذه الصفة في عز  األنواع للى متاميع.      

كما ساعد هذا العلم على معرفة العلاقات التطورية الكيميائية بين النباتات, ويسمى العلم الذي يربط بين 

 ..Chemotaxonomy ينيف والكيمياء بالتصنيف الكيميائالتص

 

  Physiology: علم الفسلتة -10 

ساعد علم الفسلتة على تفسير المسار التطوري لمختلف المتاميع وعلى مستويات عدة مثل العوائل.      

 ..(CAM , C4 , C3) وخاصة فيما يتعلق بعملية التركيب الضوئي حيث تقسم النباتات استناداً للى ذلك للى

 

 

 :علم التصنيفاتتاهات حديثة في 
 

 :من االتتاهات الحديثة في متا  التصنيف اآلتي

 

 Numerical Taxonomy :(  التصنيف العددي )الحسابي -  1

وهو من العلوم التي أدخلت في الدراسات التصنيفية بعد التطور الذي حصل في متا  الحاسوب لذ        

أخرى عديدة )مظهرية, تشريحية, ......... يعتمد على تحويل المعلومات المأخوذة من ةوانب تصنيفية 

وغيرها( وبطرق لحصائية )حسابية( معينة للى أرقام وةداو  وبالتالي أشكا  تعكس العلاقات التطورية بين 

 .الوحدات التصنيفية المدروسة

 

 .Serology: علم االمصا  -2 

ةه القربة بين النباتات ويعتمد على وهو من العلوم الحديثة في تصنيف النباتات وله أهمية في تحديد أو    

 .مقارنة بروتينات النباتات بعضها مع البعض األخر

 

  (DNA, RNA): التقنيات التي تعتمد على معلومات األحماض النووية -3 
وهي تقنيات ةديدة في متا  تصنيف النباتات ويعتمد عليها في تقسيم العوائل والعشائر ودراسة      

 . الوحدات التصنيفية ومنهاعلاقات القربى بين 

 

 

 (Polymerase chain reaction) PCR 

 DNA Sequencing. 

 ( Random amplified polymorphisim DNA) RAPD 

 ( Restriction fragment length polymorphisms) RFLP 
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 تاريخ علم التصنيف

 

النباتات لسد احتياةاته دون االستناد للى أسا  ظهرت بدايات علم التصنيف منذ أن استخدم اإلنسان     

 .العلمي وهي فترة التصنيف القديم كما ذكرنا سابقاً 

قبل الميلاد وهو عالم يوناني أو  من كتب عن  Theophrastus (285 - 370) يعد العالم يثوفراستس     

وقد  De Historia plantarum تصنيف النباتات وهو أو  من وعع أسس علم التصنيف وذلك في كتابه

ميز بين النباتات الزهرية واللا زهرية كما ميز بين الكثير من النباتات باستخدام صفات مختلفة منها المبيض 

المرتفع والمبيض المنخفض وكذلك البتلات المنفصلة والبتلات المتحدة وأيضاً أنواع الثمار, وهو أو  من 

ات وأعشاب وقد تتلمذ على يد أفلاطون وأرسطو و دعي قسم النباتات للى أشتار وشتيرات وأشباه شتير

وبعد فترة اإلغريق قل االهتمام بالنباتات وبقي االعتماد على ما  The Father of Botany بأبو علم النباتات

 كتب عن النباتات في ذلك الوقت. وخلا  عصر النهضة بدأ االهتمام باألعشاب وظهرت فترة العشابين

Herbalists  1539كتب األعشاب الطبية التي تهتم بالنباتات كأطعمة وأدوية ومنهم ) وانتشرت J. Bock( . 

كما برز عدد من العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة النباتات وخصائصها وتصنيفها وطرق تكاثرها ومن 

بن البيطار أشهرهم ةابر بن حيان وأبن سينا )وكانت معظم مؤلفاته في تاريخ النبات والنباتات الطبية( وأ

نبات( وداود األنطاكي صاحب تذكرة داوود. وفي بداية القرن السابع عشر  1400)والذي وصف حوالي 

 :ظهر بعض العلماء وألفوا كتب عديدة اعتبرت خطوة مهمة في تقدم علم التصنيف النباتي ومنهم

Anddrea Caesalpino (1603 - 1519) وهو أو  مصنف نباتي First Mont Taxonomist  وقد

 .J أستند في تصنيفه للنباتات على أسا  طبيعة النمو وأشكا  األثمار والبذور, وكذلك األخويين السويسريين

Bauhin (1631 - 1541) و G. Bauhin (1624 - 1560)  واألخير أو  من بين وةود مستويين

بشكل ثابت كما فعل كارلو   تصنيفين هما التنس والنوع. أي نظام التسمية الثنائية. لال أنه لم يستخدمهما

فهو أو  من أطلق لفظ ذوات الفلقة  John Ray (1705 - 1608) لينيو  فيما بعد. أما المصنف االنكليزي

وقسم النباتات العشبيه الى  الواحدة والفلقتين. وقد أستخدم في نظامه العديد من الصفات الخضرية والتكاثرية

كريات واعشاب زهريه الى ذات الفلقه والفلقتين, كما قسم االشتار عديمه االزهار ومن عمنها الطحالب والف

أشهر من قام بتقسيم  Carolus Linnaeus  العالم كارلوس لينيوس. ويعتبر الى ذات فلقه وفلقتين  

 .مية الثنائية المعمو  به حالياالنباتات حيث وعع األسا  الصحيح لنظام التس

وأهم  The Father of Taxonomy والمعادن ولقب بأبو علم التصنيفحيث قسم النباتات والحيوانات     

  Genera وكذلك الكتابين المشهورين األةنا  النباتية System Naturea انتازاته كتاب النظم الطبيعية

Plantarum  واألنواع النباتية Species Plantarum  وتبلغ عدد األةنا  التي عرفها لينيو  من النباتات

صفا" على  24وبأختصار قسم لينيو  المملكه النباتيه في نظامه الى نوع.  7700وتتضمن   ةنس 1105

 اسا  خصائص االسديه من حيث الطو  والعدد وطبيعه االرتكازوالتحامها. 

كما قام  De – Candole (1841 - 1778) هو العالم النباتي Taxonomy لن أو  من أطلق االصطلاح    

 والنباتات اللا وعائية Vascular plants متموعتين كبيرتين هما النباتات الوعائية بتقسيم النباتات للى

Non - Vascular plants.   ,أما نبثام وهوكر فقد ألفا كتابهما المشهور Genera Plantarum و ألذي

 .أقتصر على تصنيف النباتات البذرية

اصل االنواع يث برزت فكره Darwin 1859 انتشرت فكره التطور بعد ان در  ةارلس دارون   

التصنيف التطوري , لذا اعتبرت دراسه المتحترات عروريه لتحديد العلاقات التطوريه بين االنواع. ان 

 سبب حدوت الغايرات بين االةيا  يعود الى : 

 عوالم المحيط.  -3الطفرات الوراثيه       -2التزاوج      -1

 

2 
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 انظمه التصنيف : 
اً الختلاف األسس التي أعتمد عليها المصنفون والباحثون في تقسيم النباتات وفي أطوار التصنيف نظر     

 -:وهي different systems of classification المختلفة فقد ظهرت انظمة مختلفة لتقسيم النباتات

 

 ي أو االصطناع الميكانيكي التصنيفي النظام -1  
         Mechanical or Artificial system of classification  

وهو نظام يستند للى صفة مظهرية واحدة ويترك بقية الصفات األخرى, مثلاً تقسيم النباتات استناداً للى      

طبيعتها للى أشتار وشتيرات وأعشاب أو اعتماد صفة التنس لوحدها مثلاً, ويعتبر لينيو  أشهر مصنف 

ء التنسية لوحدها في تصنيف نباتاته, ومن أشهر العلماء الذين أتبعوا هذا ميكانيكي ألنه أعتمد على األعضا

  John Ray , Casealpino. النظام هو

 Natural system of classification               نظام التصنيف الطبيعي -2

استخدام الصفات  يعتمد هذا النظام على شكل واحد من اشكا  العلاقات بين النباتات, على سبيل المثا      

 و المظهرية على اختلاف اشكالها ومواقعها في ةسم النبات واشهر العلماء الذين اعتمدوا هذا النظام ه

.  De-Candole 

 

 Phylogenetic system of classification نظام التصنيف التطوري -3 

تمتاز بها النباتات, كما ويوعح يستخدم في هذا النظام اكبر قدر من مختلف الصفات والمميزات التي       

درةة القرابة والصلة بين المتاميع النباتية. وكذلك االرتباطات بين االبناء واالباء واالةداد, من اشهر من 

 Huchinson .و A.Engler و C.E.Bessy اتبع هذا النظام

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

    النباتات التصنيفية المستعملة في وصفاالصطلاحات              

 

  لماذا اليتم االعتماد على الصفات الخارةيه فقط في التصنيف ؟ 

 

i.  التغايرات البيئية الموةودة بين افراد النوع الواحد خصوصاً االنواع الواسعة االنتشار مما يؤدي

 . االمر الذي يقود الى الخطأ في التشخيص Ecotype الى وةود طرز بيئية

ii. التشابه الحاصل في بعض االةزاء النباتية كاالوراق . 

iii.  مطاطية Elasticity  بعض الصفات الخضرية نتيتة لتغاير الظروف البيئية وهذا واعح في

 qualitative اما الصفات النوعية quantitative characters حالة الصفات الكمية

characters فتكون اكثر ثبوتية . 

iv.  صفات من حيث االهمية فالصفة التي يمكن استخدامها لتشخيص نوع ما قد ال يمكن تحديد أي ال

ال تصلح لنوع اخر . فمثلاً قد نتد ان متموعة معينة من النباتات تحتوي على ةذور تمتاز 

بكونها ذات اهمية تصنيفية في حين تكون ةذور متموعة اخرى غير مهمة تصنيفياً وهكذا مع 

 . بقية الصفات

v.   االهمية التطورية للصفة او بمعنى اخر أي صفة تكون بدائيةال يمكن تحديد primitive  وايها

 . وفي الحقيقة ان افراد أي نوع تحتوي صفات متطورة واخرى بدائية , advanced متطورة
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 :  الصفات المستعملة كأسا  لتصنيف النباتات

 هذه النقطة التصنيف الخلويالتركيب الخلوي كوةود المحتويات الحية وغير الحية ويدخل عمن . 1

cytotaxonomy والتصنيف الكيمياوي chemotaxonomy . 

ويعني ترتيب وتنظيم انواع واشكا   tissue system تنظيم الخلايا في التسم النباتي أي النظام النسيتي .2

 . وابعاد مختلف الخلايا في االعضاء النباتية المختلفة

 . خضرية معينة كوةود االزهار واالنستة الوعائية وةود او عدم وةود انستة واعضاء. 3

 . تشابه واختلاف التراكيب التكاثرية. 4

 . Gross and micromorphology المظهر الخارةي العام والدقيق .5

 

  GENERAL TERMS اصطلاحات عامة

 

  Herbaceous plant بعد وهي نباتات خضراء عادة تموت كلها او ةزء منها : النباتات العشبية,

  Iris.والسوسن Triticum والحنطة Vicia انتهاء موسم النمو مثا  الباقلاء

 

 Woody plant  يحصل فيها النمو الثانوي وهي اما ان تكون اشتار : نباتات خشبية Trees   مثا

وقد تكون النباتات  Rosa كالتوري  Shrubsاو شتيرات Morus والتوت   Citrus البرتقا 

وتحتوي على  Climbing وهي سيقان متسلقة Liana or Lians معترشاتالخشبية اعناب او 

 . Vitis تساعدها على مسك المسند كالعنب  Tendrilsحوالق

 

  Twining plant  وهي نباتات ملتفة عشبية في الغالب او شبه اعناب وهذه النباتات تحتاج الى مسند

 Convolvulus والمرير Ipomea التلفونغير انها التحتاج الى وسيلة لمسك المسند كما في ورد 

  Dolichos واللبلاب

 

 Twig  ويعني ساق خشبي فتي او ساق لنبات خشبي يمثل نمو اخر فصل ويكون قصير كما في

  Ficus الفروع التانبية الخريفية في التين

 

  Scape باء ويعني حامل الزهرة او نورة زهرية يخرج من بين اوراق النباتات اللاساقية كالهند

  . Scaposeويسمى النبات Allium والبصل Taraxacum البرية

 

  Cespitose ( caespitose ) plantنبات ينمو بشكل خصل tufts  او تتمعات كثيفة كما في حالة

  Family Gramineae ( grasses )بعض الحشائش

 

 Insectivorous plant  قانصة الحشرات وهذه النباتات تحصل على النتروةين من  نباتات

والذي يسمى بحامو  المي ويعود الى  Urtiucularia الحشرات بعد اقتناصها وهضمها مثا  التنس

 الموةودة في ةنوب العراق في المستنقعات اما العائلات Lentibulariraceae العائلة

Droseraceae و Sarracenraceae و Nepomthaceae  والموةودة في مناطق اخرى من العالم

 .فان نباتاتها ايضاً قانصة للحشرات
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  Scleroplytic plants وهي نباتات ذات اوراق شبه غضروفية كما في البلوط Querecus 

(Family Fagaceae) والعرعر Juniperus الذي يعود الى معراة البذور Gymnosperms 

 

  Succulent plants ية حيث تكون االوراق والسيقان سميكة وغضة لحمية كما وهي نباتات عصار

 والرمرامية Aizoaceae والعديد من افراد العائلة Portulaca ) في البربين ) لوينة = بويرده

Chenopodiaceae والعائلة Zygophyllaceae . ويعتبر الصبار اكثر مثا  على النباتات

 العصاريه.

 

 

 Duration of plants  ديمومة النبات

 

 : تقسم النباتات بالنسبة لطو  فترة حياتها الى مايلي      

1)  Ephemeral plants نبات سريع الزوا  حيث ينبت وينمو ويزهر في فترة وةيزة او قصيرة كما

 desert plants  في النباتات الصحراوية

2)  Annual plants ياتها في سنه او اقل كما في وهي النباتات الحوليه اي تلك التي تكمل دورة ح

 .وغيرها Lycopersicon والطماطه Viciaوالباقلاء Triticumالحنطه

3)  Biennial plants  نباتات ثنائيه الحو  اي تكمل دورة حياتها خلا  سنتين تقريبا ففي السنه االولى

بعض انواع نبات يكون النمو خضريا وفي السنه الثانيه يكون نمو االزهار واالثمار والبذور كما في 

  Verbascum اذان الدب

4) Perennial plants   وهي النباتات المعمره اي دائميه اي تعيش اكثر من سنتين كما في االشتار

والشتيرات وبعض االعشاب, هناك بعض النباتات الحوليه يمكنها العيش لمدة سنتين وفي هذه الحاله 

  Gossypium القطنبر ثنائية الحو  كما في تعت

 

 

  Habitatالموطن 

اما تلك التي تعيش في الماء فيطلق  Terresterial plantsتعيش النباتات اما على اليابسة فيطلق عليها 

 hydrophytic plantsاو plants aquatic عليها 

 وهذه النباتات تكون كما يلي :

  a( family LemnaceaeLemn)كما في عد  الماء  floating plants. طافيه 1

 Ceratophyllumكما في الشنبلان  submerged plantsموره . مغ2

3 . Anchored plants راسية أي ان النبات تكون ةذوره في الماء بينما معظم ةسم النبات يقع خارج الماء

 Typhaوالبردي  Phragmitesكما في حالةالقصب 

4 .Amphibian plants ة كما في السعد و القصب و وهي النباتات التي يمكنها العيش في الماء واليابس

  amphibium Polygonumالتنس 

5 .Parasitic plants   نباتات طفيليه وهي تلك النباتات التي تكون فاقده للصبغه الخضراء وتعيش على

 Orabanche والهالوك  family Cuscutaceae( Cuscuta)نباتات اخرى ومن امثلتها نبات الحامو  

6 .Epiphytic plants  وهي نباتات تعيش على نباتات اخرى كما في بعض افراد العائله القلقاسيه

Araceae  والعائله السحلبيهOrchidaceae . 
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 Vegetative parts  االةزاء الخضرية                        
 : Root الجذر
من العقد والسلاميات وتحاط وهو ةزء النبات الذي يتته نحو االرض بعيداً عن الضوء ويكون خالياً       

باالعافة الى ذلك هناك فروق تشريحية بين التذر والساق . ينشأ المتموع  root cap نهايته بالقلنسوة

وهذا بدوره  primary root والذي ينمو الى ةذر ابتدائي Radical من التذير Root system التذري

 .وهكذا وثالثية ... secondary roots يتفرع الى ةذور ثانوية

 

التصنيفية : بما ان التغيرات التي تظهرها التذور قليلة لهذا فان اهميتها التصنيفية  اهمية التذور من الناحية*

قليلة هي االخرى .ان الصفات التيدة والتي يمكن االعتماد عليها في التشخيص هي تلك الصفات التي تمتاز 

ويمكن التزم بأن الصفات النوعية افضل من الصفات الكمية بثبوتها من دون أي تتأثر بفعل العوامل البيئية 

ذات اهمية في التشخيص  Reproductive characters في تشخيص النباتات لهذا فأن الصفات التكاثرية

 (اكثر من الصفات الخضرية ) لماذا ؟

 

 انواع التذور 
 : تقسم التذور الى مايلي

فعندما  Radical وفي هذا النظام ينشأ التذر من التذير Tap root system النظام الجذري الوتري -أ 

والذي بدوره ينمو بأتتاه عمودي في التربة مكوناًةذراً  root Primary ينمو التذير الى التذر االبتدائي

 : وتدياً ويوةد هذا النظام عادة في ذوات الفلقتين . ويتخذ التذر في هذا النظام اشكاالً مختلفة تشمل

 

  Vicia والباقلاء Aster وهي ةذور نحيفة غير متغلظة كما في االستر  Normalاالعتيادية -1

 

وهي ةذور لحمية متضخمة خازنة للمواد الغذائية وتكون باشكا  مختلفة فقد  Fleshy root خازنة لحمية-2

ريض ويكون هذا النوع من التذور ع carota Daucus كما في التزر  conicalيكون شكلها مخروطي

 كما في الفتل االبيض Fusiform عند القاعدة ويستدق تدريتياً باتتاه االعلى او يكون الشكل مغزلي

 sativus Raphanus( او لفتي ) متكورNapiform  كما في الشلغم ) اللفت( rapa Brassica)   والفتل

 كما في الفتل االبيض احيانا  cylindricalوقد يكون اسطواني Beta ) االحمر

 

وهي متموعة من التذور تنشأ من أي ةزء من  : Adventitious root مجموعة الجذور العرضية -ب

 : النبات ماعدا التذير وتكون بانواع

 

وتكون خيطية الشكل وتخرج اوتنشأ من قاعدة الساق نتيتة موت التذر  Fibrous root التذور الليفية -1 

   وقد تنشأ من العقد في السيقان كما في الشليك grasses كما في الحشائش Primary root االبتدائي

  Fragaria (الفراولة ) 

 

كما في  fascicled ي ةذور خازنة وهذه اما ان تكون متتمعهوه Tuberous root التذور الدرنية -2 

حيث يحتوي التذر   monilliformاو تكون مسبحية Dahlia والدايا botato Ipomoea البطاطا الحلوة

 like bead- ويبدو التذر كالسبحة Asparagus اةزاء منتفخة كما في االسبركسعلى 

3 
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وهي ةذور تنشأ من العقد الساقية السفلى وتكون هذه التذور  prop root التذور المساعدة او الدعامية -3 

  mays Zea غير متفرعه حتى تصل الى التربة في نبات الذرة

 

وهي تراكيب خاصة ترسلها النباتات الطفيلية داخل انستة  parasitic root التذور الطفيلية او الماصة -4

  Cuscuta كما في نبات الحامو   Haustoriaوتسمى بالممصات  Hostالنبات المضيف

 

 وتسمى باالتذور التنفسية كما في نبات الشوره او ابن سينا Floating root التذور الطافية او العائمة -5 

inalis offic Avicennia 

 

 Hedrahelix تخرج من الساق وتساعد على التسلق كما في حبل المساكين aeral root التذور الهوائية -6 

 epipluyte وتقوم احيانا بامتصاص الماء واالملاح مباشرة من المطر كما في حالة النباتات العالقة

 

د في بعض االبصا  والكورمات , وتسمى بالتذور الشاذه ويوة Contractil root التذور المتقلصة -7 

تعمل هذه التذور على شد النبات الى اسفل حيث تكون نسبة الرطوبة اعلى من المناطق القريبة من سطح 

 . التربة وتمنع هذه النباتات التربة من االنحراف

 

  Budsالبراعم 

هو منطقة مرستيمية تحيط بها اوراق ةنينية ويعتمد شكل النبات العام يعتمد على نشاط هـذه البراعم فعند      

النخيل يستأثر البرعم القمي بالنشاط كله وفي انواع اخرى يكون البراعم التانية هي االنشط عندئـذيميل 

 تقسم البراعم حسب الموقع الى:. النبات الن يكون متكاثف االغصان

تزداد تقع في قمم السيقان وفروعها ينتج عن عن نموها   Terminal (apical)براعم القمية او الطرفيةال -1

 االزهار والنورات.الفروع طوال" وان توقف النمو الخضري ينمو الى 

 تنشأ في آباط االوراق ينتج عن نموها فروع ةانبية  او االبطيةLateral (axillary)البراعم التانبية  -2

 .براعم اعافية او مساعدة كما في المشمش  -3

 ه تشاهد في ذوهـ Adventitious budsقد تنشأ احيانا" في غير مواععها فتسمى براعم عرعية  -4

 ور كما في البطاطا الحلوة. ذعلى اوراق البيكونيا, قرب التروح , على التـ

 تصنف البراعم بالنسبة لتركيبها الى :

 ج عن نموها اغصان مورقة.ينت Foliage budsبراعم ورقية  -1

تختص بتكوين اعضاء التكاثر وفي مغطاة البذور تكون ازهارا   Reproductive budsبراعم تكاثرية  -2

 . Floral budsفتسمى البراعم الزهرية 

من المألوف ان تنشط البراعم الورقية  تنتج اوراقا وازهارا كما في التفاح. Mixed budsبراعم مختلطة  -3

هنالك براعم قبل الزهرية االانه في العرموط مثلا تكون البراعم الزهرية هي السباقة بالنمو. في بداية النمو

عارية كونها تحتمي باوراق يانعة فقط اما البراعم التي تحاط باوراق حرشفية بنية اللون مغطاة بالشمع 

ال تنمو اطلاقا"  وتعرف ايضا" بالبراعم الشتوية , بعض البراعم protectd budsفتسمى براعم محمية 

 . latent budsوبعضها االخر الينمو اال بعد سبات عدد من السنين وتعرف بالبراعم السابتة 
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 : Stem  الساق

 وهو ةزء النبات الذي يحمل االوراق واالزهار ويمتاز عن التذر بكونه يحمل اوراقاً ويحتوي على العقد     

nodes والسلاميات internodes  العقد منتفخة في العائلة القرنفليةوتكون Caryophyllaceae 

واحيانا تكون السلاميات متمفصلة مع بعضها ومثل هذا النوع من السيقان  Polygonaceae والحميضية

وتقسم النباتات من حيث وةود السيقان او عدم  Casuarina الكازورينا كما في Jointed stemsيسمى

 : وةودها الى نوعين هما

وتعني ساق ( تمتاز هذه النباتات بسيقان نامية فوق سطح  Caulescent plants ) caulus نباتات ساقية. 1 

 والتوت Helianthus مثا  ورد الشمس  cauline leavesالتربة وتحمل اوراقاً تسمى باالوراق الساقية

Morus 

 تزالً فتبدو االوراق بشكل ورديفي هذه النباتات يكون الساق مخ Acaulescent plants نباتات الساقية. 2 

rosette ويخرج من بين هذه االوراق حامل او حوامل تحمل زهرة او نورة ويسمى هذا الحامل scape 

وهناك حالة في بعض  Plantago واذان الحمل Narcissus كما في النرةس  scaposeويوصف النبات

واستناداً الى طبيعة  cespitose (caespitose) وتسمى tufts النباتات اذ الترتفع كثيراً وتنمو بهيئة كتل

 vine او liana واعناب trees واشتار shrubs وشتيرات herbs الساق قسمت النباتات الى اعشاب

حيث يموت التزء  suffrutesscent وهناك نباتات تكون خشبية من القاعدة وعشبية من االعلى تسمى

  Alhagi .والعاقو  Capparis ر او الشفلحالعشبي منها ويبقى التزء الخشبي مثا  الكب

 : تقسم النباتات الى مايليطبيعة الساق استناداً الى 

وهي نباتات خضراء غالباً وتكون طرية او تكون الساق خشبية وتموت  Herbaceous plants اعشاب( 1 

  Iris والسوسن Vicia كلها او ةزء منها خصوصاً الهوائية بعد انتهاء فصل النمو كالباقلاء

 واال  Rosa وتمتاز بامتلاكها عدة سيقان تخرج من االرض كالورد االشرفي  shrubsشتيرات( 2 

 Myrtusوالرمان Punica والدفلةNerium 

  واليوكالبتو Phoenix وتمتاز بامتلاكها ساق واحد متفرع من االعلى كالنخيل  Treesاالشتار( 3 

Eucalyptus  

  Vitis كما في العنب  Tendrilsي ذات سيقان متسلقة وتحوي على حوالقوه  Liana (vine)االعناب( 4 

 Suffrutescent (5  وهي تلك النباتات التي تتمع بين الحالة الخشبية والعشبية حيث يموت التزء العلوي

  Alhagiكما في العاقو   caudexمن النبات ويبقى التزء القاعدي والذي يكون متخشب ويسمى
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  : stem types السيقان

 :تكون السيقان بانواع ويمكن ايضاحها كما يلي

 

وهي سيقان تنمو فوق سطح التربة تكون السيقان باشكا  تبعاً التتاه  :Aerial stem السيقان الهوائية. 1 

 :وكما يلي direction of growth النمو فيها

 

  smay Zeaالذرة ينمو عموديا على سطح التربة كما في  Erectمنتصبة او قائمة  •

 

  ينمو الساق بصورة مائلة مشكلاً زاوية حادة مع سطح االرض كما في شتيرات  Ascending صاعدة • 

  Rosaوالورد االشرفي Myrtus واليا  Nerium الدفلة

 

   :وهي سيقان التستطيع حمل نفسها وتقسم الى مايلي Weak الضعيفة • 

a)  Decumbent  كما في ورد المينا Verbena والفريش او الكطب Tribulus  وقد تكون السيقان

مدادة وهي   Stoloniferousاو تكون Citrullus مثل الحنظل  Procumbentمنبطحه نائمة القمة

وتكون ةذورا عرعية عند العقد وافرعا هوائية مقابل تلك التذور وتسمى  runner سيقان راكظة

  Fragaria فراولهكما في ال s stolonالمسافات بين االفرع الهوائية بالمدادات

b) الملتف Twining او Twinerوهي سيقان ععيفة تحتاج مسند لتستند عليه كما في المديد 

Convolvulus  وورد التلفون Ipomoea  

c) المتسلقة Climbing اوClimber  وهي سيقان ععيفة تحتاج الى مسند ووسيلة لمسك المسند, تمتلك

 Passiflora ورود الساعة Vitis كما في العنب  terdilsتحورات خاصة كالحوالق اوالمحاليق

  Quinquefoliumومخلب القط Luffa والليف

d) السيقان الترابية subterranean stem وهي سيقان تمنو تحت االرض او التربة وتأ خذ اشكاال

 )متعددة منها مايلي: ) تعد السيقان الترابية من وسائل تعمير النبات

e) الرازومات Rhizomesهي سيقان تنمو بموازاة سطح االرض وتكون ةذورا لينة عند العقد كما و

  aTyphوالبردي Phragmites والقصب Cynodon الثيل

f) الدرنات Tubers ساق خازنة للمواد الغذائية تكون فيها العقد والسلاميات غير متميزة اال انها تحمل

  thusHelianوااللمازة tuberosum Solanum براعم كما في البطاطا

g)  االبصا Bulbsساق قرصية discoid  تحاط باوراق خازنة وظيفتها خزن الغذاء والتكاثر كما في

  sativum Allium والثوم cepa  Alliumالبصل

h) الكورمات Corms  ساق خازنة شبه كروية تكون عمودية على التربة وتكون مقسمة بوعوح الى

  Cyperus انواع السعدبعض و Gladiolus عقد وسلاميات كما في الكلاديو 

 

 . : هناك من يعد السيقان االرعية سيقان متحورة مالحظة

 

 : وهي بانواع Modified or special stem السيقان المحورة او الخاصة
  والتهنمية Lycium كما في العاقو  والصريم او العوسج  thorns or sprinyالسيقان الشوكية- أ 
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Bouganvillea  االشواكوهناك بعض انواعprickles   التعتبر سيقانا بل اشواك وذلك النها تنتزع بسهولة

  Rosaمن الساق ولعدم ارتباطها بالحزم الوعائية كما في اشواك الورد االشرفي
 

وهذه  Vitis والعنب aPassiflorكما في ورد الساعة  tendrillerاو  terdrilsالسيقان المحلاقية- ب 

 سند ومن التدير بالذكر ان الحوالق اوراقا وليست سيقانهي سيقان نحيفة تلتف حو  الم

  

 : وهي سيقان مسطحه خضراء وهي على نوعينadophyll Cl السيقان المسطحه او الورقية -ج 

  Asparagusواالسبركس Ruscus كما في السفندر  cladodesسيقان مسطحه ذات عقدة واحدة* 

  Opuntiaكما في الصبير phyllocladesعديدة العقد** 

 

 

 shape of the stem شكل الساق

 

 : تتخذ الساق اشكاال متعددة هي             

 Triticum كالحنطة  Gramineaeكما في افراد العائلة النتيلية  terte (cylindrical)االسطواني -1

ويكون الساق االسطواني   culmsبالمصطلح  grassesويسمى ساق الحشائش Phragmites والقصب

  Hordeum كما في الحنطة والشعير  fistularوقد يسمى االةوف  soldاو صلد  hollowاةوف اما

 

 وهو ساق ذو زوائد ممتدة على طوله كما في العطر او البزاليا الحلوة winged stem الساق المتنح -2 

 Lathyrus وبعض انواع اذان الدبVerbascum  

 

 : انواعويكون ب Angular ذو الزوايا او المضلع -3

 

  Cyperaceae كما في افراد العائلة السعدية triangular (Triquetrous) ثلاثي الزوايا -أ

  Mentha والنعناع Vicia كما في الباقلاء  Quadrangularرباعي الزوايا -ب

تطلق على الساق المضلع او متعددة الزوايا كما في بعض انواع  Multiangular متعدد الزوايا -ةـ

  Sonchusوالمرير Amarranthus الديكعرف 

 ر .كما في الصبي وهي السيقان الورقية flattenedالمسطح  - 4
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 : Leavesاالوراق 

وهي عبارة عن تراكيب مسطحه ملحقة بالساق محمولة على العقد الساقية وظيفتها االساسية القيام       

بعمليتي التركيب الضوئي والنتح . وتمتاز اوراق االغلبية العظمى من النباتات الزهرية بكونها مسطحة 

 لهالوك وعائلة ا Tamaricaceaeكما في افراد عائلة الطرفة  scalyاال انها تكون حرشفية 

Orobanchaceae   وتدعى الزاوية المتكونه عند اتصا  الورقة بالساق بابط الورقةleaf axil  وتدعى

او  basalفاالوراق اما ان تكون قاعدية تسمى  axillary budsالبراعم الموةودة فيها بالبراعم االبطية 

radical leaves  او اما االوراق المتصلة بالساق فتدعى باالوراق الساقيةcauline leaves leaves 

. وتتباين االوراق في حتومها فمنها  rosette leavesاحيانا تتخذ االوراق القاعدية شكلا ورديا يسمى 

في ومنها كبيرة يصل طولها الى ستة امتار كما  Lemna اءتحتاج الى وسيلة لتكبيرها مثا  عد  الم

فيها السويق  حيث يصل طو  االوراق بما regia Victoriaبعض انواع النخيل وبعض الزنابق المائية 

 حوالي سبعة امتار .

وبالنظر للتغايرات الكبيرة في اشكا  االوراق وقياساتها فمن الضروري دراسة انواع االوراق     

قل مما للاعضاء التكاثرية وذلك الن وتغايراتها على الرغم من ان القيمة التصنيفية للاوراق هي ا

االوراق عرعة للتغايرات البيئية كما ان اوراق انواع مختلفة قد تكون متشابه . ومن التغيرات الواعحة 

حيث تكون اوراقه المغمورة  Polygonum amphibiumفي االوراق وتاثرها الكبير بالبيئة هو النبات 

عن تلك الموةودة سطح الماء غير مشرشرة ويختلف تماما  بالمياه مشرشرة في حين تكون االوراق فوق

 ء داخل الما

 
  : Leaf partsاةزاء الورقة 

 لف الورقة من االةزاء التالية :تتا

اما  Petiole: وهو التزء المنبسط من الورقة ويتصل بالسويق الورقي  blade (Lamina. النصل )1

ويتالف النصل في معظم النباتات الزهرية من قطعه واحدة  elaminateاذا انعدم النصل تسمى الورقة 

اال انه قد يتالف من اكثر من قطعه واحدة او  simple leavesوتوصف مثل هذه االوراق بانها بسيطة 

 االعتياديةومثل هذه االوراق تدعى باالوراق المركبة  leafletنصل وتدعى هذه مثل القطع بالوريقات 

)compound leaves normal)  كما في التوتMorus والكالبتو Eucalyptus 

 

وهو تركيب اسطواني عادة نحيف يختلف في طوله في طوله من  petiole. السويق او حامل الورقة 2

نبات الخر كما ان شكله يتباين من االسطواني الى نصف اسطواني او باشكا  اخرى , ويربط النصل 

كما في معظم ذوات الفلقتين او يكون معدوما  petiolateمعنقة بالساق وفي حالة وةوده تسمى الورقة 

كما في معظم ذوات الفلقة الواحدة ويدعى حامل الوريقة  epetiolateوتسمى  sessileوالورقة ةالسة 

petiolule  كما في حالة االوراق المركبة. يكون السويقpetiole باشكا  متعددة هي 

i.  المتنحwinged  وهو ذو زوائد على ةانبي النصل كما في الحمضياتCitrus 

ii.  النصل الورقيphyllodium  اوphyllode  كما في السنط االسودAcacia  

iii.  المنتفخ او المثانيlike-bladder  كما في ورد النيلcrassipes Eicchornia. 
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 : Stipulesاالذينات 

وهي زوج من الزوائد الصغيرة توةد عند قاعدة السويق الورقي وفي حالة وةودها تسمى الورقة بالمؤذنة 

stipulate leaf  و تسمى الورقة غير المؤذنة في حالة عدم وةودهاestipulate or exstipulate   مثا

اما اذينة ,غير المؤذنة  في حالة الورقة Eucalyptus  في الحالة االولى والكالبتوViciaورقة الباقلاء 

وهناك زوائد تقع عند قاعدة نصل  Phaseolusوالفاصوليا  Vignaكما في الماش  stipelالوريقة فتسمى 

والمديد  Corchorusكما في الملوخية  auricleبعض اوراق النباتات وتسمى هذه الزوائد االذنيات النصلية 

Convolvulus تتخذ االذنيات اشكا  مختلفة 

  Viciaكما في الباقلاء  Leafy stipuleالورقية  -أ 

 Malvaوالخباز  Morusكما في التوت  scaly stipuleالحرشفية  -ب 

 Capparisوالشفلح  Zizyphusكما في النبق  spiny stipuleالشوكية  -ج

 ocreaوتدعى هذه االذينة والتي تكون محيطة بالعقده  sheathingاوالغمدية  membranous الغشائية -د

  Polygonaceaeكما في معظم افراد العائلة  ochreaاو 

  كما في الورد االشرفي adnateالملتحمة  -ـه

من العائلة  Smilaxالمحلاقيةوهي تراكيب خيطية الشكل تلتف حو  المسند كما في العشبة المغربية  -و

 .الزنبقية

  

 

  Leaves arrangements( phyllotaxy) وراق على الساقترتيب اال
 التالية :يتخذ تركيب االوراق على الساق االشكا          

 

 واحدة وهوعلى نوعين :وفيه تخرج من كل عقدة ورقة  alternate. المتبادل 1

 

 Gramineaeكما نباتات العائلة النتيلية  alternate distichousمتباد  ثنائي الصف  - أ

 ,ان الترتيب Eucalyputs  او متعدد الصفوف كما في الكالبتو spiral alternateمتباد  حلزوني  -ب

  كثر شيوعا في النباتات البذريةالمتباد  هو اال

 

 ن كل عقدة ساقية وهو على نوعين :وفي هذه الحالة تخرج ورقتين متقابلتين م opposite. المتقابل 2

 Verbenaفي هذه الحالة تكون االوراق متقابلة ومتعاكسه كما في ورد المينا  Decussateالمتصالب  -أ

 Lantanaوالمينا الشترية 

 Imbricateتكون االوراق او الوريقات بهيئة صفين متقابلين في مستوى واحد  superposedالمتراكب  -ب

 لوريقات في الورقة المركب ريشياكما في تركيب ا

 

تخرج اكثر من ورقتين من العقده الواحده كما في  whorled or verticillateدائري ) سواري ( . 3

دو سوارية اال ان الواقع غير بما ان االذنيات بحتم الوريقات فتب Galiumفي حالة اللزيج  Neriumالدفله 

 .ذلك
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 : Venationالتعرق  

 
حزم وعائية او اةزاء من الحزم الوعائية, يعني نظام توزيع العروق داخل النصل , والعروق ماهي اال      

 الرئيسية والتعرق على نوعين : تبعا لحتم العرق وموقعه وبعده عن التفرعات

 

العروق بتانب بعضها وتظهر متوازية نظريا ولكنها عمليا  parallel venationالتعرق المتوازي  -1

 ير انها متقاطعه وتكون بنوعين :متشابكة غ

 

o - ي متوازي ريش )pinnately parallel (unicostate  كما في الموز )وحيدة الضلع(Musa 

 indica Cannaوالموز الفحل 

 

o  ( متوازي كفيMulticostate) palmately parallel ن )متعدد االعلاع( تخرج ةميع العروق م

  قاعدة النصل ويكون على نوعين

 

العروق نحو الحافة وتتباعد تتته  palmately parallel diverg entمتوازي كفي متباعد  (1

 . Wshingtoniaعن بعضها كما في لنخيل الزينة او نخيل المروحة 

 

تخرج العروق من قاعد  palmately parallel convergentمتوازي كفي متقارب  (2

 grassesالنصل باتتاه القمة دون ان تلتقي او تتقاطع كما في اوراق الحشائش 

 

 : تتشابك العروق ويقسم الى نوعين في هذا النوع من التعرق Reticulate or nettedالتعرق الشبكي  -2

 

o  ( ريشي او وحيد الضلعunicostate ) pinnately reticulate  في هذه الحالة يوةد عرق رئيسي

 Lactucaواحد وتتفرع منه عروق ثانوية وهذه تتفرع الى اصغر فاصغر كما في الخس 

 Citrusوالحمضيات 

 

o  شبكي كفي او متع( دد االعلاعmulticostate ) palmately reticulate تخرج من نقطة واحدة

هذا النوع من التعرق على عدة عروق متساوية تقريبا وموزعه داخل النصل بشكل كفي , ويكون 

 شكلين 

 

والتين  Vitisكما في العنب  palmately reticulate divergentشبكي كفي متباعد  (1

Ficus  والخروعRicinus 

 

 Zizyphusكما في النبق  palmately reticulate convergentشبكي كفي متلاقي   (2

 

 

 التعرق المتوازي يوةد في ذوات الفلقة الواحدة والشبكي في ذوات الفلقتين  : مالحظة مهمة  
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 : Blade Shapesاشكا  النصل 
 ة البسيطة اشكاال متعدده منها :يتخذ نصل الورق    

تستدق تدريتيا من القاعدة نحو القمة تسمى بالمخراز كما في بعض افراد  Subulateالمخرازية  (1

وحي العلم  Spergulariaكما في الـ  Caryophyllaceaeالعائلة القرنفلية 

Mesembryanthemum  من العائلةAizoaceae 

 Pinusتشبه االبرة ومقطعها دائري او تحتوي على اخدود كما في الصنوبر  cicularAاالبرية   (2

 1:12وهي طويلة وععيفة وذات ةوانب متوازية اسفنتية طولها الى عرعها  Linearلشريطية ا (3

 Cyperaceaeكما في الحشائش وافراد العائلة السعدية 

 cepa Alliumطويلة ورفيعه وانبوبية كما في البصل  tubularاالنبوبية  (4

مستطيلة تقريبا طولها بقدر عرعها مرتين الى ثلاث مرات كما في  oblongمتطاولة او مستطيلة   (5

 Menthaوالنعناع  Vincaعين البزون 

العليا  تشبه الرمح والتوانب محدده والنهايات مدببة والنهاية السفلى اكبر من lanceolateالرمحية   (6

   Salix في النهاية السفلى العريضة كما في الصفصاف petioleويتصل السويق الورقي 

شبيه بالرمحية اال ان السويق الورقي يتصل بالتهه الرفيعة كما في  oblanceolateرمحية مقلوبة   (7

 Dodonaeaاوراق اليا  االفرنتي 

وبعض  Myrtusعريضة الوسط وتضيق عند القمة والقاعدة كما في اليا  llipticEاالهليلجية  (8

 Ficusالمطاط انواع 

  Ziziphus( تشبه البيضة كما في النبق ) السدر  Ovateالبيضوية  (9

السويق يتصل بالتهه الضيقة من النصل كما في ورد الديباج  Obovateبيضوية مقلوبة  (10

Calatropus  والـEuphorbia  

  Morusكما في التوت  Cordateقلبية  (11

  Oxalisكما في اوراق الحميض  Obcordateقلبية مقلوبة  (12

شبيه بالملعقة عريضة في القمة وتستدق تدريتيا نحو القاعدة كما في  Spatulateالملعقية  (13

 Calendulaاالقحوان او القرقوز 

يكون اتتاه االذنيات النصلية نحو الداخل كما في  Sagittateسهميةمضمومة القاعدة  (14

Convoluvlus 

 Sonchusيكون اتتاه االذنيات النصلية نحو الخارج كما في المرير  Hastateالمزراقية  (15

  Populusكما في الغرب  Deltoidالمثلثة  (16

اللاتيني     وابو خنتر او  Capparisكما في الشفلح  Peltateاو الدرعية  Orbicularالدائرية  (17

Tropaeolum  درعيه  حيث تكون 

  Malvaما في بعض انواع الخباز  Reniformكلوية   (18

  Myriophyllumكما في نبات  Pectinateالمشطية  (19

  Irisوالسوسن  Typhaكما في نبات البردي  Ensiformسيفي  (20

 Raphanusكما في اوراق الفتل  Lyratusقيثارية  (21

    Betaكما في اوراق السلق  Rhomboidمعينية  (22
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 Leaf Apexقمة النصل 
 ي :باختلاف النباتات وتكون باشكا  مختلفة وكما يلتختلف قمة نصل الورقة او الوريقات    

 Neriumتكون القمة زاوية حادة كما في الدفله  Acuteحاده  (1

قمة حادة ذات ةوانب مقعره نوعاما وتكون مستدقة عند راسها  Acuminateالمحتدة او المستدقة  (2

 Salixوالصفصاف  Eucalyptus  الممتد قليلا مثا  الكالبتو

 Dolichosواللبلاب  sPhaseoluتكون القمة مستدقة ومدببة كما في الفاصوليا  Apiculateالقمية  (3

 glumesكما في القنابع   awnتنتهي القمة بتركيب خيطي يسمى السفاة Aristateالسفاتية  (4

 بعض الحشائش Lemmasوعصيفات 

في شترة التين المقدسة  تنتهي القمة بتركيب طويل لين يشبه المذنب كما Caudateالمذنب او الذيلية  (5

religosa Ficus 

تنتهي القمة بزائدة خيطة حلزونية شبيه بالمحلاق كما في اوراق التنس  Cirrhouseالذيلية المعقوفة  (6

Glorrosa  

 Capparisتنتهي القمة بشوكة مدببة صلبة كما في الشفلح  Cuspidateالشوكية او المستدقة الشوكية  (7

 Phoenixووريقات بعض النخيل 

تنتهي القمة بشوكة قصيرة مدببة صلبة كما في بعض انواع اذان الدب  Mucronateالمهمازية  (8

Verbascum 

 Menthaتنتهي بقمة وكانها قطعت كما في بعض انواع ةنس النعناع  Truncateالمقطوعة  (9

 Ziziphusتكون النهاية مستديرة كما في النبق  Rouded = Obtuseالمدورة  (10

القمة فيها انخفاض بشكل زاوية حادة او منخفض كما في الكاروب تكون  Retuseالمقروض (11

Ceratonia 

  )الحميض( Oxalisكما في اوراق التنس  Obcordateقلبية مقلوبة  (12

 Bauhiniaتحتوي على انخفاض بشكل زاوية منفرةة كما في خف التمل  Emarginateالغائرة  (13

 

 

 Base Bladeقاعدة النصل 
 ومن بعض اشكالها :قاعدة نصل الورقة اشكاال مختلفة  تتاخذ 

i.  المستقيمة او المقطوعهTruncate  كما في الغربPopulus 

ii.  المدورة او الدائريةRounded=Obtuse  حيث تكون القاعده محدبة كما في النبقZiziphus 

 Hibiscusوورد التما  

iii.  الحادةCuneate  او هي شبيه برا  المثلث كما في الدفلةNerium والكالبتو  Eucalyptus 

iv.  المستدقة او الممتدةAttenuate  حيث تمتد حافتا النصل على ةانبي السويق الى ان تلتقيان كما في

 Asterواالستر  Calendulaاالقحوان 

v.  المائلةOblique  او غير متناظرة كما في الداتورةDatura 

vi.  القلبيةCordate  كما في التوتMorus 

vii.  الدرعيهPeltate  كما في اللاتينيTropaeolum 

viii.  محيطة بالعقد الساقيةAmplexicaul  يطلق على الورقة الكاملة وذات فصوص قاعدية تحيط

 Euphorbiaبالساق كما في بعض انواع التنس 

ix.  connate  توةد رقتين متقابلتين تلتحم قاعدتها ويخرج الساق من وسطها كما في بعض افراد العائلة

  Caryophyllaceaeالقرنفلية
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x.  الممتدةDecurrent  حيث تمتد قاعدة الورقة وتلتحم مع الساق فتبدو وكانها ةناح الساق كما في

  ,Verbascumانواع التنس

xi. Ligulate  حيث توةد زائدة عند قاعدة الورقة وهذه تاخذ اشكا  مختلفة كأن تكون غشائية او

 Gramineaeحرشفية كما في افراد العالة النتيلية 

xii. sheathing ئلة النتيليةاما في افراد العغمدية وهي ورقة ةالسة يمتد فيها غمد يحيط بالساق ك  

xiii.  الوساديةpulvinate  قاعدة منتفخه لسويق الورقة في محل اتصالها بالساق كما في خف التمل

Bauhinia 

xiv.  االعتياديةNormal ؟ وهي ان قاعدة سويق الورقة في محل اتصالها بالساق تكون اعتيادية كما في 

 

 

  Leaf Marginحافة الورقة 
 ون الحافة باشكا  مختلفة منها :تك

 Neriumتكون الحافة خالية من أي تشقق او تقلص كما في الدفلة  Entireالكاملة او المستوية  .1

  لساءقد تسمى احيانا م Citrusوالبرتقا   Eucalyptus  والكالبتو

وتعني ان الحافة ذات اسنان مقطوعة ومدورة وعندما يكون  Crenateالمقروعة او المحززة  .2

 Lantanaوالمينا الشترية  Morusكما في التوت  crenulateالتقرض صغير تسمى الحافة 

وورد  aDurantاالسنان تكون عمودية على الحافة كما في ورد التما  وكذلك الـ  Dentateالمسننة  .3

 denticulateواعح تسمى الحافة  وعندما يكون التسنن غير Hibiscusالتما  

وتكون متتهة نحو االعلى كما  Saw-toothedتكون الحافة متزئة كالمنشار  Serrateالمنشارية  .4

وهذا النمط موةود  serrulateوعندما تكون االسنان صغيرة تسمى بالمنشارية الدقيقة  Rosaفي الـ 

 rratedouble seوقد تكون منشارية مضاعفة  Rosaفي ايضا في الـ 

5.  incised  ويعني ان الحافة متزاة الى اةزاء بهيئة فصوصSegments  وقد تكون الفصوص

 ي هذه الحالة توةد ثلاث صور هي :مرتبة ريشيا وف

عندما تصل  pinnatifidعحلة التتزء الريشي ) احيانا تسمى عحلة التفصيص الريشي (  -أ

  والحافة مسافة بين العرق الوسطيالشقوق الى اقل من منتصف ال

فة بين حافة تصل الشقوق الى اكثر من نصف المسا pinnatipartiteمتوسطة التتزء الريشي  -ب

 النصل والعرق الوسطي

تصل الشقوق قرب العرق الوسطي ونفس الشئ ينطبق  pinnatisectعميقة التتزء الريشي  -ةـ

 – Palmatifid – Palmatipartiteعلى الورقة عندما يكون التتزء كفيا فتكون االوراق

Palmatisect  ان الحاالت االخيرة يمكن ملاحظتها في العنبVitis  و الخروعRicinus 

 ciliaوتكون ذات اهداب  Ciliateالمهدبة  .6

 Resedaكما في ذيل الخروف  Lacinateمشرشرة  .7

 Centureaكما في الـ  Spinoseشوكية  .8

  Myriophyllumكما في التنس  Pectinateمشطية  .9

  Pulicariaتبدو الحافة متموةة كما في بعض انواع التنس  Undulateمتموةة  .10
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 Visture typeالكساء السطحي للورقة 
 hairsيشمل الكساء السطحي للورقة أي تركيب يقع على سطح الورقة او ينشا فيها كالشعيرات       

واالشواك والمواد الشحمية او الحمضية , اما اهمية الكساء ففي حالة الشعيرات يقلل  scalesوالحراشف 

او الحماية من رعي  Verbascumاو  Neriumمن سرعة الريح لتقليل عملية النتح كما في الدفلة 

 يلي بعض انواع الكساء السطحي:الحيوانات. وفيما 

1. Glabrous املس او امرد او املط كما في الكالبتو  Eulalyprus  

  Citrusوالحمضيات 

2. Pubescent حيانا يستخدم للحالة مصطلح يستخدم للسطح المغطى بشعيرات ناعمة وصغيرة وا

  المشعرة

3. Puberulent رات ناعمه مستقيمة صغيرة ةداذو زغب او شعي  

4. Pilose  ناعمه طويله ومتباعده ولماعهذو شعيرات  

5. Villous ناعمه ولماعهة كثة , اشعث و شعيرات طويل  

6. (woolly) Lante الصوف ذو شعيرات طويلة كثيفهشبيه بالصوفي أي شبيه ب  

7. Tomentose الصوفي غير ان الشعيرات قصيرةشبيه ب 

8. Comose صل وتوةد في بعض انواع البذورذو شعيرات كثيفة بشكل خ 

9. Strigose بة مائلة ومدببة وقواعدها منتفخةذو شعيرات صل 

10. Hispid ية مدببة و خشنة صلبةات قاسذو شعير  

11. Hirsute متفرقة 

12. Scabrous شن لوةود تراكيب شوكية صغيرةخ 

13. Glandular ذو غدد 

14.  Glaucous ذو طبقة شمعيه مائلة للزرقة 

  Oleaعندما تكون الحراشف شبيهة بالدرع كما في الزيتون  Peltateذو شعيرات درعيه   .15

 

 

  االوراق : الوان

ومن الصبغات االخرى صبغة الزانثوفيل ) صفراء او  A , Bون االخضر الى صبغتي الكلوروفيل لاليعود    

برتقالية ( وصبغة الكاروتين ) الصفراء الباهته ( وهذه الصبغات غير ذاتية وتوةد في البلاستيدات كما توةد 

تبعا للصبغة وتوةد في  صبغات اخرى ذاتية اشهرها صبغة االنثوسيانين ) زرقاء الى حمراء ( يختلف لونها

 Coleusوالستاد  Betaالشوندر 

 

 Leaves Varitionتغايرات االوراق 

يلاحظ في بعض النباتات ان شكل االوراق يختلف تبعا لنوع النبات كما في حالة النخيل حيث تكون مختلفة    

لسيقان القريبة من حيث تكون اوراق ا Populusتماما عند نمو النبات من البذرة وكذلك في حالة الغرب 

اما في النباتات المائية فقد توةد  deltoidتكون اوراق السيقان العليا مثلثة  Lanceolateاالرض رمحية 

هذا  Polygonumاو  Ranunculusكما في حالة بعض انواع التنس  heterophyllyحالة تغاير االوراق 

لوحظ ان بعض االوراق تترتب بالتباد  في  من ناحية وهناك ةانب اخر هو ترتيب االوراق على الساق فقد

في االعلى كما نتد ان بعض انواع الفروع  oppositeفروع معينة غير انه في نفس الفروع تصبح متقابلة 

 Linariaالعميقة التي تنشا من االسفل تكون فيها االوراق دائرية او متمعه كما في بعض انواع التنس 
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 Leaves modificationتحورات االوراق 
 Tamarixلقد تمت االشارة الى بعض االوراق المتحورة في البداية كاالوراق الحرشفية في الطرفه      

 توةد اوراق محورة اخرى مثا  غير انه Orobancheوالهالو  

a)  االوراق الشوكيةspiny leaves  كما في الصبيرaOpunti  وبعض وريقات النخيلPhoenix  

b)  المحاليقTendrils  وهي تراكيب خيطية تساعد على التسلق كما في تحور وريقات العطر او

 Viciaوكذلك بعض انواع الباقلاء البرية  Lathyrusالبزاليا الحلوة 

c)  االوراق الخازنة كما في االوراق الحرشفية للبصلcepa Allium  والبربينPortulaca 

d)  االوراق قانصة الحشراتinsectivorus leaves رسيرا كما في الدوDrosera  والتنس

Aristolochia  واالتنسUrticularia  في ترب الموةودة عند االهوار وهذه تستطيع ان تعيش

  تفتقر الى النتروةين.

e) Scaly leaves ووتغطي البراعم وتلتصق بها. وهي اوراق حرشفية توةد في الطرف  

f)  االوراق الزهريةFloral leaves 

g)  االوراق التنينية او الفلقةCotyledons 

h)  القناباتbracts طرق اليها عند وهي اوراق تخرج من اباطها االزهار وتكون بانواع وسيتم الت

 اردراستنا للازه

 

 Types of leavesانواع االوراق 

  تقسم االوراق عموما الى نوعين

وهي االوراق التي اليتتزأ فيها النصل الى وحدات مستقلة كما في  simple leavesاالوراق البسيطة  (1

  الحالة الشائعة بين النباتات. الصفصاف وهي

 leafletوهي االوراق التي يتتزأ فيها النصل الى وريقات  compound leaves( االوراق المركبة 2

تقسم االوراق  secondary leavesوتعاد  الوريقة الثانوية  pinnuleومصغرها pinnaصغيرة او تسمى 

  نظام ترتيب الوريقات الى مايلي.المركبة استنادا الى عدد الوريقات و

او Citrusكما في التنس  Unifoliateاستنادا الى عدد الوريقات فقد تكون الورقة المركبة وحيدة الورقة  -

وهذه  Trifoliateاو ثلاثية الوريقات  Zygophyllumكما في خناق الدةاج  Bifoliateتكون ثنائية الورقة 

او ريشية في حالة وةوده او تكون عديدة الوريقات  Rachisاما ان تكون كفية في حالة عدم وةود الـ 

Polyoliolate 

  استنادا الى ترتيب الوريقات -ب

م وفيها تنشا ةميع الوريقات من نقطة واحدة كما في كف مري palmately compoundمركبة كفية  -1

Vitex  

وهي اما ان  Rachisوفيها تستند الوريقات الى محور ريشي  pinnately compoundمركبة ريشية  -2

  تكون

 Rosaتنتهي بوريقة واحدة كما في الـ  imparipinnate(pinnate-odd) -أ

 Viciaتنتهي بزوج من الوريقات كما في التنس  paripinnate (pinnate-even) -ب

 

 leafletر ان الوريقات قد تكون مركبة وفي مثل هذه الحالة يطلق على الوريقات الثانويةومن التدير بالذك

(pinnale) secondary  اما المحور الذي يحملها فيسمىRachilla  كما في اللبخAlbizia  والشوك

Prosopsis  وشوك الشامAcacia وقد تكون االوراقTripinnate. 
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 The Flower الزهرة 
غصن محور مؤلفا من ساق قصيرة ةدا هو نهاية الحامل  اد السائد االن هو انهااالعتق تعتبر الزهره حسب    

ويحمل اوراقا لغرض التكاثر او المساعده عليه ويمتاز الغصن Receptical or torusوالمسماة بالتخت 

الزهري باختزا  سلامياته حيث تبقى االوراق محتشدة كما ان النمو يتوقف فيه , لذا فان الوظيفة االساسية 

للزهرة هي التكاثر وبقاء النوع وتعد االزهار مهمة من الناحية التصنيفية مقارنة بالصفات الخضرية وذلك 

تمتاز بصفات ثابته امام التغيرات البيئية الطارئة والتتاثر كما هو الحا  بالنسبة للاةزاء الخضرية  النها

اما من الناحية  Bractوتختلف االزهار بالنسبة الشكالها وحتومها وتنشا الزهرة من ابط ورقة يقا  لها قنابه 

  coneالتطورية فيعتقد بانها نشات من تركيب تكاثري يشبه المخروط 

 

  Floral partsاةزاء الزهرة 
 pedicelاو الحويمل في حالة النورة  peduncleتحمل الزهرة على تركيب يعرف بالحامل الزهري        

وقد يكون محدب او مقعر  receptacle (torusالزهرية وتتسع نهاية الحامل لتكون تركيب يعرف بالتخت )

حيط تمثل االعضاء الزهرية وهي ابتدائا من الم whorls او مسطح وتحوي الزهرة النموذةية اربعة حلقات

 الخارةي الى المركز كاالتي:

وتكون خضراء  sepalsهو الحلقة الخارةية ويتكون من اوراق محوره تدعى بالسبلات  Calyx. الكا  1

  ون ملونه وظيفتها حماية الزهرةعادة واحيانا تك

وتكون ملونة وظيفتها ةذب الحشرات عادة,  petalsويتكون من اوراق تدعى بالبتلات  Corolla. التويج 2

 parts Sterial floralاو االةزاء الزهرية الفقيرة  perianthتدعى حلقتي الكا  والتويج باالوراق الغلافية 

دعى اوراقه وت perigonغير ان الغلاف الزهري يكون غير متميز الى كا  وتويج ويطلق عليه االصطلاح 

وقد يكون  amaryllidaceaeوالعائلة النرةسية  Liliaceaeكما في افراد العائلة الزنبقية  tepalsبالتبلات 

 petaloidاو ملون أي تويتي المظهر فيدعى  sepaloid perigonاخضر اللون ويدعى  perigonا  

perigon ى ان اوراق الغلاف الزهري أما ان تكون منفصلة أي سائبة فتدعPolyphyllous  او متحده

وفي  Typhaكما في البردي  bristlesوقد يتحور الغلاف الزهري الى شعيرات  gamophyllousفتدعى 

  naked flowerحالة فقدان الغلاف الزهري تكون الزهرة عارية 

وهي االعضاء التكاثرية الذكرية وتحمل حبوب اللقاح وتدعى بمتموعتها ةهاز  Stamens. االسدية 3

 antherينتهي بتسم منتفخ يسمى المتك  Filamentوتتالف السداة من خويط  Androeciumالذكوره 

تتكون فيهما حبوب اللقاح  two pollen sacكل منهما يحتوي على كيسين  thecaويحوي المتك على فصين 

pollen grains  

وتحتوي الزهرة على مدقة واحدة او العديد من المدقات ومنها يتكون  Pistils المدقه او المدقات .4

والذي يحتل مركز الزهرة والمدقة تبنى من ورقة او اوراق محورة تدعى Gynoeciumجهازاالنوثة

يحتوي داخله على  ovaryوتتالف المدقة من جزء قاعدي منتفخ يدعى بالمبيض  Carpelsبالكرابل 

يتصل بالمبيض من االعلى تركيب خيطي او شبه  seedوالتي عند نضجها تكون البذرة  ovulesبويضات 

,وتدعى  stigmaينتهي بتركيب متخصص الستالم حبوب اللقاح يدعى بالميسم  styleخيطي يدعى بالقلم 

 fertile floral part or sporophyllsاالسدية والمدقات باالوراق الزهرية الخصبة او االوراق السبورية 
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  Floral phyllotaxyترتيب االوراق الزهرية 

 ( بصورة عامة بشكلين هما:Rcceptacleتترتب االوراق الزهرية على المحور الزهري او التخت )     

يا في هذه الحالة يكون التخت مخروطي كما في زهرة الماكنول Spiral arrangment. الترتيب الحلزوني 1

Magnolia  

تترتب االوراق الزهرية باسورة او محيطات دائرية وتدعى  Cyclre arrangment. الترتيب الدائري 2

والرةيتية  Petuniaمثا  ورد البوري  pentacylicالزهرة التي تحتوي على خمسة محيطات 

Anagalis  والبرتقاCitrus  والفتلRaphanus  وهناك بعض االزهار تترتب فيها االوراق الزهرية

  Ranunculusكما في التنس  spiralوحلزوني  cyclicبترتيبين دائري 

 

  : Number of cycle or whorlsعدد الدوائر او الحلقات 

تترتب اعضاء الزهرة على التخت الزهري بشكل محيطات او اسوره فعندما تحتوي على محيط واحد تدعى 

monocyclic  اما اذا زادعدد الحلقات اثنين سميتDicyclic  وهكذا صعوداtetracyclic  الزهرة (

النموذةية لها اربعة حلقات هي الكا  والتويج واالسدية والمدقات ( اما اذا كان عدد الحلقات االسدية اثنين 

قات تدعى عندئذ اما اذا كان عديدة الحلPentacyclicفتكون الزهرة في هذه الحالة خماسية الحلقة 

Polycyclic 

 

  : Number of whorl partsعدد اةزاء الحلقة 
على عدد االةزاء في الحلقة الواحدة فاذا كانت الحلقة تحتوي عضو واحد دعيت  merousيطلق االصطلاح 

monomerous  اوmerous  على عدد االعضاءفاذا كانت اثنين سميتdimerous  واذا كانت ثلاثة دعيت

trimerous  وهكذا اذا اربعة دعيتtetramerous ومن التدير بالذكر ان العدد ثلاثة ومضاعفاته يوةد في

نباتات ذوات الفلقة الواحدة عادة اما العدد اربعة فيكون نادر في ذوات الفلقة الواحدة فهو يوةد في التنس 

Potamogeton  مضاعفاتهما بينما يقصر  او 5او  4اما في ذوات الفلقتين فان عدد االعضاء يكون

ان عدد الكربلات المدقة  LinumوالكتانPetuniaعلى ذوات الفلقتين كما في البوري  pentamerousا 

  وعدد االسدية قد تتفق او ال تتفق مع عدد اعضاء حلقة الكا  والتويج كما في حالة ورد البوري.

 
  : Floral symmetryالتناظر الزهري 

القابلية على االنقسام الى اقسام متشابهه من حيث الشكل والحتم بمستوى يمر من  ان معنى التناظر يعني

مركز الزهرة وينصفها , فأذا كان باالمكان امرار مستوى واحد يقسم الزهرة الى قسمين متساوين تسمى 

ن رئيسين الزهرة بالزهرة المتناظرة اما اذ كان غير ممكن تكون الزهرة غير متناظرة لذلك يمكن تمييز نوعي

 من االزهار :

: وهي الزهرة التي يمكن تصنيفها باكثر من  Actinomorphic flowerالزهرة المتناظرة شعاعيا ( 1

 Linumوالكتان Prunusوالمشمش Vincaمستو يمر بمركزها ويقسمها الى قسمين كما في عين البزون 

 Solanumوالباذنتان Petuniaوورد البوري 

: وهي الزهرة التي يمكن امرار مستوي واحد فقط  Zygomorphic flowerالزهرة المتناظرة ةانبياً ( 2

 Violaوالبنفسج  Antirrhinumوحلق السبع  Viciaيقسمها الى قسمين متشابهين كما في الباقلاء 

رة التي : وهي الزه irregularاو تسمى غير المنتظمة  Asymmetrical flowerالزهرة غير المتناظرة 

  indica Cannaال يمكن تنصيفها الى نصفين متساويين باي مستوي كان كزهرة موز الفحل 
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  توزيع االزهار :

 تقسم االزهار تبعاً لوةود الغلاف الزهري او نقصان احد الحلقات من الغلاف الزهري الى مايلي :

  الزهرة الكاملةcomplete flower اء الزهرية االربعة أي وهي الزهرة التي تحتوي على االةز

  Punicaوالرمان  Solanumوالتويج واالسدية والمدقة كما في البانتان  الكا  

 لزهرة الناقصة اincomplet flower  وهي الزهرة التي ينقصها احد الحلقات الزهرية ولكن عادة

يطلق اصطلاح الزهرة الناقصة على تلك التي ينقصها حلقة من حلقات الغلاف الزهري ففي حالة 

اما اذا فقد التويج  Euphorbiaكما في بعض انواع التنس  asepalousفقدان الكا  تسمى الزهرة 

اما اذا فقد كل من الكا  والتويج فتسمى بالزهرة عارية  Morusمثل التوت  apetalousفتسمى 

naked flower  كما في الصفصافSalix  والغربPopulus  

  الزهرة التامةperfect flower  او الثنائيةbisexual flower  او الزهرة الخنيثة

hermophroditeتات وهي الزهرة التي تحتوي على االسدية والمدقات كما في اغلب ازهار النبا

  Antirrhinumوحلق السبع  Petuniaوورد البوري  Citrusكما في ةنس الحمضيات

  الزهرة غير التامةimperfect flower  او الزهرة االحادية وهي اما ان تكون الزهرة ذكريةmale 

flower  او سداتيةstaminate flower اء الذكريةضوهي الزهرة التي تحتوي على االع  

 مدقية وكربلية  وهي التي تحتوي على االةزاء االنثوية فقطالزهرة انثوية او 

   الزهرة العقيمة او المتعادلة وهي الزهرة التي تكون االسدية والمدقة فيها موةودة ولكنها غير فعالة

يقا  النبات وليس الزهرة بانه  Helianthusأي عقيمة كما في االزهار الشعاعية لورد الشمس 

والخروع  mays Zeaاملاً للازهار الذكرية واالنثوية معا كالذرةاحادي المسكن اذا كان ح

RicinusوالبرديTypha والخيارCucumis والرقيCitrulus  ويقا  للنبات بانه ثنائي المسكن في

 ثوية على نبات اخر كما في التوت.حالة كون االزهار الذكرية محمولة على نبات واالن

 

  اتحاد االعضاء الزهرية:

  صطلحات التالية للتعبير عن اتحاد وانفصا  االعضاء الزهريةتستعمل الم

تستعمل للاةزاء الزهرية المتشابهة أي الواقعة عمن حلقة واحدة كونها منفصلة عن  distinct. متميزة 1

 بعضها البعض انفصاالً تاماً :

اخرى كما انها تكون ويعني ان اةزاء الحلقة الزهرية غير ملتحمه مع اعضاء حلقة  free. طليقة او حرة 2

أي انها في حالة كون اعضاء الحلقات المختلفة حرة وغير  distinctفي بعض االحيان مستعمله بنفس المعنى 

 مرتكزة على بعضها مثا  : البتلات حره من االسدية او الكا 

وراق وهو اصطلاح يطلق على حالة االتحاد بين اعضاء الحلقة الواحدة كاتحاد اال connate. متحده 3

  Helianthusومتوك ورد الشمس  Convolvulusوفي المديد Petuniaالتويتية في ورد البوري 

4 .adnate  وهو اصطلاح يطلق على حالة االتحاد بين اعضاء حلقة مع اعضاء حلقة مختلفة كاتحاد االسدية

  Solanumباالوراق التويتية في الباذنتان 
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 Calyxالكا  

يمثل الكا  الحلقة الخارةية من الغلاف الزهري ويتكون من اوراق عقيمة تسمى باالوراق الكاسية )      

( وهذه االوراق تكون خضراء وطرية وهي الحالة الشائعة في النباتات وتساعد في حماية  Sepalsسبلات 

حية التشريحية تكون االوراق االةزاء الزهرية قبل تفتحها كما انها تقوم بعملية التركيب الضوئي اما من النا

الكاسية مشابهة للاوراق الخضرية حيث تمر ثلاث حزم وعائية ناقلة كما هو الحا  في االوراق الخضرية . 

وفي حالة وةوده اما ان تكون االوراق الكاسية  asepolous flowerبعض االزهار يفقد فيها الكا  فتسمى 

sepals صطلاح حرة او غير ملتحمه ويطلق عليها االpolysepalous  كما في ازهار الفتلRaphanus 

( ملتحمه فيطلق االصطلاح  sepalsاما اذا كانت االوراق الكاسية )  Violaوورد البنفسج او الصورة 

gamosepalous  اوsynsepalous  بغض النظر عن درةة االلتحام سواء كان ةزئياً ام كلياً ويطلق على

اما التزء المتحد فيطلق عليه انبوب  Calyx limbالكاسية بطرف الكا  التزء غير المتحد من االوراق 

وعندما تكون  toothedقد تكون االةزاء الحره بشكل مثلث فيسمى الكا  مسنن  calyx tubeالكا  

وعندما يصل عمق االةزاء الحره الى نصف الكا  او اكثر  lobedاالةزاء مدوره يسمى بالمفصص 

  partedاو  segmentedفيسمى متزا 

 

 تحورات الكا 

 قد يتخذ الكا  حاالت خاصة فقد يكون :

هذه الحالة يبرز تركيب متوف له اهمية في ( في  spurred ) Calcurateذو مهماز ) مهمازي (  (1

 ومنقار الطير Tropaeolumةمع الرحيق او الروائح في بعض االزهار كما في اللاتيني 

Delphinium 

وهو كا  مختز  وقد يكون بهيئة شعيرات بسيطة ريشية او  Pappus Calyxالكا  الزغبي   (2

حراشف وله اهمية في انتشار البذور وقد دلت االبحاث على ان هذه التراكيب هي في اغلب االحيان 

 Asteraceaeة بعباره عن نموات من سطح المبيض وموةودة في زهيرات العائلة المرك

يكون الكا  في هذه الحالة ملون وليس اخضر اللون هذا  Petaloid Calyxالكا  التويتي  (3

او  Mirabilisالنوعيوةد في ازهار عديمة التويج كما في التنس اللة عبا  او ورد الساعة الرابعه 

 Delphiniumيوةد في نبات ذات تويج مختز  كما في منقار الطير 

ي كؤو  ازهار عائلة كما ف membrunousاو Scuious calysالكا  الغشائي او الحرشفي  (4

وبعض Gomphrenaه مورود الدك aCelosiكعرف الديك  Amaranthaceaeعرف الديك 

 . Plumbaginaceaeنباتات العائلة 

وهو كا  حاوي على ثمرة بداخله وفي الغالب يتسع ويتضم هذا  Fruiting Calyxالكا  الثمري  (5

والقرنفل  Withaniaسم الفراخ و Hyoscymausالكا  في مرحلة الثمرة كما في ةنس السكران 

Dianthus   ومن التدير بالذكر ان القرنفل يحتوي على كا  ثانوي او فوق الكاepicalyx 

  وعه من القنابات تحيط بالكا  .والكا  الثانوي هو متم

 

 Duration of calyxديمومة الكا  

  يكون الكا ان فترة بقاء الكا  متصلاً بالزهرة و تختلف باختلاف النباتات فقد 

  Papaverحيث تسقط االوراق الكاسية بعد تفتح البرعم الزهري مباشرة كما في  Caducos. متساقط 1

 تسقط االوراق الكاسية بعد التلقيح واالخصاب وهي الحالة الشائعة في النباتات . Deciduous. النفظي 2

  Solanumمار كما في الباذنتان تبقى االوراق الكاسية حتى بعد تكوين الث Persistent. الدائمي 3
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 اهمية الكا  :

  . المحافظة على االةزاء الزهرية في حالة البرعم الزهري1

  . القيام بصنع الغذاء في حالة كونه اخضر اللون2

  . يساعد على انتشار الثمار والبذور3

  . المحافظة على الثمار الفتية كما في الكا  الدائمية4

 شرات عندما يكون ملون. يساعد على ةذب الح5

 

  Corollaالتويج 

يمثل الحلقة الداخلية من الغلاف الزهري المتميز الى كا  وتويج ويتالف التويج اساسا من اوراق زهرية     

ويكون عددها مساو الى عدد االوراق الكاسية اال ان االخيرة قد  petalsتسمى باالوراق التويتية او البتلات 

حيث Portulacaceaeوعائلة البربين Papaveraceaeتكون اقل من عددها كما في العائلة الخشخاشية 

-4يكون عدد االوراق الكاسية اثنين الى ثلاثة في العائلة الخشخاشية بينما يكون عدد االوراق التويتية 

, وتكون االوراق  6-4ورقة كاسية في العائلة الثانية بينما يكون عدد البتلات  2ن عددها ويكو8-12...,6

اقرب الى االسدية من الناحية التشريحية وذلك الن معظم االوراق التويتية تحتوي على حزمة وعائية واحدة 

على ةذب الحشرات , ويعود  كما هو الحا  في االسدية . تمتاز االوراق التويتية بالوانها الزاهية وهذه تساعد

سبب هذه االلوان لوةود صبغات االنثوسيانين الذائبة في العصير الخلوي او الى وةود البلاستيدات الملونه 

chromoplasts  او الى وةود االثنين معاً احيانا ؟؟ تفرز البتلات رحيقاً وذلك لوةود غدد الرحيق عليها وقد

 nectarملونه تعود الى موقع الغدد الرحيقية يطلق عليها بدليل الرحيق  يلاحظ على االوراق التويتية خطوطاً 

guide  تكون االوراق التويتية.petals : 

والفتل  Rosaكما في الورد االشرفي  Polypetalous. منفصلة عندئذ يوصف التويج متعدد البتلات 1

Raphanus ف بالمخلب وتتميز االوراق التويتية السائبة الى ةزئين ةزء سفلي يعرclaw وةزء علوي

وقد يفقد المخلب او  Dianthusوالقرنفل  Matthiolaكما في الشبوي  limbيعرف بالطرف او النصل 

 Rosaيكون قصير ةداً كما في الورد االشرفي 

وحلق  Petuniaكما في ورد البوري  Sympetalousاو  Gamopetulous. ملتحم او متحد البتلات 2

تميز التويج الملتحم البتلات الى ةزئين يدعى التزء القاعدي باالنبوب وي Antirrhinumالسبع 

ويسمى كل منهما بالفص  corolla limbاما التزء العلوي فيسمى بالطرف التويتي  corolla tubeالتويتي

Lobe وكما هو الحا  في الكا  فان عدد الفصوص يمثل عدد االوراق التويتية التي يتالف منها التويج  

 

 Types of corollasع التويج انوا

 يقسم التويج الى اشكا  متعددة استناداً الى االسس التالية :     

  . عدد االوراق التويتية1

  . تركيب االوراق التويتية كان تكون ذات مخلب او عديمة المخلب2

  . اتحاد واتصا  االوراق التويتية3

 . التناظر. 4

 المذكوره يقسم التويج الى مايلي :واستناداً الى االسس        

  Polypetalous Corolla( التويج السائب البتلات  أ

  ويقسم الى : Actinomorphic( شعاعي التناظر  ب

وفيه تكون االوراق التويتية اربعه وذات مخلب وتكون متصالبة في  Cruciform. التويج الصليبي 1

  وكل افراد العائلة الصليبية hiolaMattوي بوالش Raphanusترتيبها كما في الفتل 
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 clawوهو تويج ذو خمسة اوراق تويتية منفصلة وذات مخلب  Coryophyllaceous. التويج القرنفلي 2

 Dianthusويكون الطرف متعامد مع المخلب كما في القرنفل  limbوطرف 

اال انه االوراق  وهو القرنفلي اذ انه مؤلف من خمسة اوراق تويتية منفصلةRosaceous. الوردي 3

 Rosaالتويتية عديمة المخلب كما في الـ 

 

 

  ويقسم الى Zgyomorrphoeةانبي التناظر  ج(

واثنين متماثلتين  posteriorاالوراق التويتية خمسة هي الخلفية  Papllionaceous( التويج الفراشي 1

او  keelاما الورقتان االماميتان فتكونان داخلية وتشبه االوراق وتسميان بالتؤةؤ  wingsتسميان بالتناحين 

carina  مثا  الباقلاءVicia والبزالياPisum  وتتميز بهذا النوع من التويج العائلة الثانوية

Papilionoideae  من العائلة البقوليةFebaceae 

خمسة بتلات منفصلة تكون االوراق الظهرية وهو نوع مكون من  Caesalpinaceous( شوارب الملك 2

 تين منفصلتين وتكون ةميع االوراقداخلية وليست كبيرة والورقتين البطني

  Bauhiniaوخف التمل  Cassiaكالتنس  Caesalpinoideae( منفصلة كما في العائلة الثانوية 3

 حدة ويقسم الى :حيث تكون االوراق التويتية مت gamopetalous( التويج المتحد البتلات 4

 وانواعه هي : Actinomorphicشعاعي التناظر 

   االنبوبيTubular  وهو يشبه االنبوبtube like  اسطواني كما في االزهار القرصية لنبات ورد

 Helianthusالشمس 

  الترسي او الناقوسيCampanulate   ويكون بشكل التر  او الناقو  كما في زهرة التر

Campanula  والشترCucurbita 

  ( القمعيFunnel form )inftundibulariform   كما في ورد البوريPetunia  وورد التلفون

Ipomea  

  العتليRotate  يكون االنبوب التويتي مختز  وعمودي على طرفه كما في انواع التنس

Solanum  والخيارCucumis والباذنتان والفلفل والطماطة 

  الطبقيSolverform عتلي اال ان االنبوب التويتي طويل كما في عين البزون وهو يشبه الVinca 

 Verbenaوورد المينا  Phloxوورد اللهيب 

  الزيريUrcelate  وهو يشبه التره ةزء سفلي واسع وقمه نحيفة كما فيErica  

 ويقسم : Zygomorphicةانبي التناظر 

نه يكون بشكل انبوبي اما التزء في هذا النوع من التويج التزء السفلي م ligulate( اللساني 1

 Helianthusالعلوي منه مسطح ويشبه الشريط أي اللسان مثا  االزهار الشعاعية لنبات ورد المينا 

( حيث تكون االوراق التويتية متحد الشفتين وهو  Bilabiate ) 2- lipped( التويج ثنائي الشقة 2

 على نوعين :

 حيث تكون الشفتان متباعدتان. Salviaكما في ورد المرةان  Ringentالمنفرج الشفتين  -أ 

وفيه تكون الشفتان متقاربتان وكانه مغلق كما في  Personate or maskedالمغلق او المقنع  –ب 

 Antirrhinumحلق السبع 
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 Appendagesالزوائد او الملحقات 

  الغلاف الزهري زوائد ذات فوائد معينة بالنسبة للنبات وهذه هي : تتواةد بعض االحيان في   

 

او  Delphinumفي منقار الطير  ق او خزنة وقد يكون المهماز كاسيوظيفته افراز الرحي spurاز م( المه1

 Linariaتويتي كما في حلق السبع فرنساوي 

 

: وهي غدد فارزة مكونه من اةسام او خلايا او حراشف اما ان توةد  Nectary glands( غدد الرحيق 2

توةد على شكل قرص حو  المبيض او قد تكون بهيئة تراكيب اصبعية  Linareaعلى الزهرة ,ففي التنس 

او توةد على االوراق الكاسيةفي معظم افراد العائلة الصلبية او قد  Vincaفوق التخت كما في عين البزون 

فانها توةد على سويقة  Recinusاعضاء غير زهرية ففي الباقلاء على االذينات اما في الخروع  توةد على

 .Euphorbiaاالوراق او على الطرف الزهري كما في خناق الدةاج 

 

وهي نموات تشبه التويج تنشأ على التويج او بين التويج واالسدية وتاخذ  crownاو  corona( االكليل 3

 Narcisusوالنرةس  Neriumاشف او شعيرات او شكل الكوب (كما في الدفله اشكا  مختلفة ) حر

 

 

 Aestivation ( prefloration )التربيع او االلتفاف الزهري 
على علاقة حافات اوراق الغلاف الزهري ) كا  او تويج ( المتتاوره  Aestivationيطلق االصطلاح    

مع بعضها عمن العائلة الواحدة في البرعم الزهري ويمكن التعرف على ذلك اما يعمل مقطع عرعي في 

البرعم او بانتزاع االوراق الزهرية الواحدة بعد االخرى وبالترتيب من الخارج الى الداخل ويكون التربيع 

 : بنوعين

: وفيه تتلامس حواف االوراق الكاسية او التويتية دون تراكب هذه االوراق كما  Valvateالمصراعي أ(  

 Lagerstroemiaوكذلك ورد القهوة  Calotropisوالبريسم او ورد الديباج  Asclepiasفي دفلة بلادي 

 

تربيع المتراكب تداخله وياخذ الويعني ان الحواف االوراق الكاسية او التويتية م Imbricateالمتراكب ب(  

 :االشكا  االتية 

وفيه كل ورقة كاسية او تويتية تغطي حافة الورقة التي  Convolute ( contorted ) الملتف (1

تتاورها من ةهة وهي وهي بدورها تغطى بحافة الورقة التي تتاورها من الطرف االخر أي ان كل 

 كما في عين البزون clockwise عقرب الساعةورقة تغطي حافة التي تليها وقد يكون باتتاه 

 Vincaاو عكس اتتاه عقرب الساعة كما في الدفله Nerium والحميض Oxalis والقطن 

Gossypium 

في هذه الحالة تكون الورقة التويتية الظهرية خارةية الحافتين كما  Descending ب تنازليتراك  (2

  osDolichواللبلابVicia في التويج الفراشي في ا 

في هذه الحالة تكون الورقة الظهرية المقابلة لمحور النبات داخلية  Ascending تراكب تصاعدي (3

  Bauhiniaالحافتين كما في شوارب الملك وخف التمل

يتميز هذا النوع بوةود ورقتين خارةتين وورقتين داخليتين وورقة  Quincuncial تراكب رباعي (4

 .فيخامسة داخله خارةة كما في الورد االشر
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 Androecrum (  ةهاز الذكورة ) الطلع

وتكون الحلقة الثالثة بعد التويج وتمتاز اسدية اغلب النباتات الزهرية  stamens وهو متموعة االسدية    

من الناحية التصنيفية تعد االسدية مهمة وذلك لتنوع  connate واحيانا تكون متحدةdistinct بكونها منفصلة

يتعلها ادلة مهمة من الناحية الوراثية والتصنيفية لذا يلاحظ ان صفاتها وخصوصاً الكمية منها خواصها مما 

 . قد تدخل في المفاتيح التشخيصية وتعزى اهميتها الى ثبات خصائصها وعدم تاثرها بالبيئة

الف وتت microsporophyll تنشا السداة من تحور ورقة خضرية خصبة تعرف بالورقة السبورية الصغيرة

 : السداة من ةزئين رئيسين هما

A.  المتك Anther وهو التزء المنتفخ من السداة والذي يحمل بواسطة الخويط filament  ويتكون

 ) طولين وكل فص يتكون من كيسين لقاحيين lobes ( theca ) المتك النموةي من فصين

microsporangium ) pollen sacs = ( pollen sac  تكوين حبوبوهما المسؤوالن عن 

pollen grain او microspore  

B.  الخويط ( stamen stalk ) filament وهو التزء الذي يصل المتك anther بالتخت الزهري 

receptacle ويكون اما صلد solid او اةوف hollow وقد يكون اسطواني cylindrical  او

 petaloid of تويتيوعندئذ يعرف بالخويط ال grasses كما في الحشائش filiform خيطي

filaments كما في التنسSaxifraga 

 

  : number of stamens عدد االسدية 
 ( androus) تختلف عدد االسدية باختلاف النباتات وتوصف االزهار تبعاً لعدد االسدية فيها باالصطلاح   

خصبة كما في وهو اصطلاح يطلق على الزهرة التي تحتوي على سداة واحدة monandrous تكون فقد 

او تكون الزهرة ثلاثية  كما في الشعير diandrous الموز الفحل اما اذا احتوت الزهرة على سداتين فتسمى

او  كما في حلق السبع  tetrandrousاو رباعية االسدية Gladulus كما في الكلاديو   triardrousاالسدية

كما في  polyandrous متعدد االسدية فيطلق عليهااما اذا كانت  كما المديد Pentamerous خماسية االسدية

   Rosa.الورد االشرفي

 

 Fertility of stamens خصوبة االسدية

ولكن عندما يكون المتك  fertile stamen عندما يكون المتك منتتا لحبوب اللقاح تكون السداة خصبة     

نا يكون حبوب اللقاح ولكنها عقيمة ان مثل مفقودا او بصورة غير ةيدة اليستطيع ان ينتج حبوب اللقاح واحيا

 petaliferous وقد تكون تويتية المظهر staminodes وتسمى sterile هذه االسدية توصف بانها عقيمة

او تكون خيطية كما في  Citrus او غدية كما في بعض الحمضيات indica Canna كما في الموز الفحل

   Erodium.ابرة العتوز

 

 Pollen grains حبوب اللقاح

تالف المتك من كتله من الخلايا غير المميزة وهي خلايا حشوية وبتقدم المتك في النمو وبعد مرور هذه ي     

نتيتة االنقسامات االعتيادية  pollen mother cell الخلايا بمراحل معينة تتكون مايسمى بخلايا ام اللقاح

خلايا ام  tetrad بهذا تتكون متموعه رباعية من حبوب اللقاحوتمر خلايا ام حبوب اللقاح بانقسام اختزالي و

اما ان تنثر بهيئتها الرباعية  tetrads ان المتموعة الرباعية microsporo-cytes حبوب اللقاح يطلق عليها

 Orchidaceae والسحلبية Asclepiadaceae او تنثر بهيئة خلايا انفرادية الشكل في العائلتين العشارية

ويتالف كل القح من كيس  pollinium (pl. pollinia) وب اللقاح بكتله شمعية تسمى اللاقحتتتمع حب

10 
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اما  . adhesive discشمعي يتصل بامتداد او ذراع او ذنب ثم يلتقي ويلتصق االثنان بالقرص اللاصق

لكروي المفلطح بالنسبة لحبوب اللقاح فاشكالهاتختلف باختلاف النباتات فهو يتراوح بين الشكل العصوي الى ا

 : ومن اهم االشكا  مايلي

   المتطاو Prolate 

  االهليليتي الطويل Long Ellipsoid 

  االهليليتي Ellipsoid 

 شبه الكروي Subspherical 

  المفلطح Oblate 

 

فحبة اللقاح عندما تحتوي على فتحة واحدة  sulcus or pore وتحتوي حبة اللقاح اما على اخاديد او فتحات

 bisulcate or وعندما تحتوي على اثنين تسمى monoporate or monosulcate اخدود واحد تسمىاو 

biporate وعندما تحتوي على ثلاث فتحات تدعى trisulcate or triporate او عديدة االخاديد والشقوق 

polysulcate or polyporate ية تصنيفية وتنحت السطوح الخارةية لحبة اللقاح باشكا  مختلفة لها اهم

او ) شكل  reticulate كبيرة على مستوى العوائل واالةنا  واالنواع فقد تكون السطوح ملساء او شبكية

او  perforateاو foreate او مثقبة striate او مخططة tuberculate او درنية Alveolate (خلايا النحل

 .smooth او ملساء verfucate اوصلبة echinate or spinulate الشائك

 

 mode of anther dehiscence طريقة تفتح المتك

 : عندما ينضج المتك يتشقق ةداره وينثر حبوب اللقاح ويتم تفتح المتك بطرق مختلفة هي     

i.  التفتح الطويلي Longitudinal dehiscence  ويتم التفتح طوليا على طو  كل فص من فصوص

في النباتات الزهرية . ويكون التفتح الطولي باشكا  المتك وهذا النوع من التفتح هو االكثر شيوعا 

  هي

 وفيه يكون المنفتح باتحاه الخارج ويلاحظ هذا النوع من التفتح في العائلة القرعيةExtrorse -( أ 

Cucurbitaceae والعائلة السوسنية Iridaceae 

  Juncusواالسل Vinca وفيه يكون التفتح باتتاه الداخل كما في عين البزون- Introrse( ب 

 Ranunculaceae ئلة الشقيقيةاوفيه يكون التفتح ةانبيا كما في افراد الع ) Laterorse -ج 

 

ii. التفتح السامي porocidal dehrscence  ويتم التفتح بواسطة ثقوب عند قمة فصوص المتك كما في

  Ericaceaeونبات العائلة Lycopersicon الطماطة

iii. المستعرض Transverse dehicscence  وفيه يكون خط االنفتاح مستعرض في كل فص كما في

  Euphorbiaوالـ esculantus Abelmoschus الباميا

iv. التفتح المصراعي Valvulate dehiscence  ويتم التفتح بواسطة ثقوب وتكون هذه الثقوب مغطاة

 وافراد العائلتين Cinamomum بواسطة غطاء او مصراع كما في نبات الدارسين

Berberidaceae والعائلة Lauraceae.  

 

  Anther attachment : اتصا  المتك بالخويط

 : يتصل المتك بالخويط باحدى الصور التالية

 Iris القاعدة كما بة للخويط ويتصل بالخويط بيكون المتك نهائي الموقع نس  Basifixedاالتصا  القاعدي .1

يتصل الخويط على امتداد ةهة الظهر به ويكون المتك ثابت غير  Dorsifixed االتصا  الظهري . 2
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  Citrusوالحمضيات Phaseolus والفاصوليا Dolichos متحرك كمافي اللبلاب

وهو نوع من االتصا  الظهري غير ان هذا االتصا  غير  Versatile االتصا  الطليق او الحر او القلق .3

  Passiflora وورد الساعة  grassesكما في معظم النتيليات ثابت فالمتك يمكنه الحركة بتاثير الرياح

 

 Synstemony االتحاد السدوي

 : تتحد االسدية بصورتين

وله ثلاثة  (adelphous) وتوصف االسدية باالصطلاح by filaments االتحاد بواسطة الخويطات .1

 :صور

ةميع اسدية الزهرة في حزمة واحدة ويطلق في هذه الحالة تتحد  monadelphous االسدية وحيدة الحزمة -أ 

ويكون انبوب تخترقه الدقة كما في افراد العائلة  staminal column على هذه الحزمة بالعمود السدوي

  Malva والخباز Gossypium كالقطن  Malvaceaeالخبازية

 الفراشيةمتحدة االسدية بحزمتين كما في نباتات المتموعه  Diadelphous ثنائية الحزمة -ب 

papilionoideae  حيث تحتوي الزهرة عشرة اسدية تسعه متحدة في متموعه واحدة وسداة واحده حره

  Viciaطليقة كالباقلاء

في هذه الحالة تكون الخويطات متحده باربعة حزم كما في ازهار  polydelphous عديدة الحزم -ج 

  االسدية في الحزمة الواحدة واليشترط في هذه الحالة ان يتساوى عدد Citrus الحمضيات

 syngenecious تتحد المتوك مع بعضها وتبقى الخويطات وتدعى by anthers االتحاد بواسطة المتوك -د 

كورد  Asteraceae في هذه الحالة تحيط المتوك بالمدقه في ةزئها العلوي كما في انواع العائلة المركبة

بينما في حالة   conniventالسدية من دون ان تتحد فتسمىوهناك حالة تتلامس فيها ا Helianthus الشمس

 . connation ورد الشمس يكون التحام المتوك

 

 Adnation of stamens اتحاد االسدية باالعضاء الزهرية االخرى

اما اذا كان االتحاد مع اةزاء اخرى  distinct عندما تكون االسدية حره منفصلة عن بعضها توصف بانها  

 :ويكون بصورة مختلفة وهي كاالتي adnation االتحاد االصطلاح فيطلق على

وهي ظاهرة ارتكاز او اتحاد االسدية بالغلاف الزهري غير  Epiphyllous ( فوق ورقية ) فوق غلافية 1. 

 Liliaceae المتميز الى كا  كما في بعض افراد العائلة الزنبقية

  Potamogetonعلى اوراق الكا  كما في التنس وهي ارتكاز االسدية  Episepalousفوق كاسية 2. 

وهي ظاهرة ارتكاز االسدية على االوراق التويتية كما في العديد من نباتات  Epipetalous فوق تويتية. 3

 Verbenaceae وكذلك عائلة ورد المينا Solanaceae العائلة الباذنتانية

 Orchidaceae مدقة كما في العائلة السلحبيةوهي ظاهرة اتحاد االسدية بال Gynandrous فوق مدقيه  4.

  Cynanchum كما في الحلبلاب  gynostemiumويتكون نتيتة اتحاد االسدية بالمدقة تركيب يسمى

 

 Heterostemony تباين االسدية

 : ناخذ االسدية من حيث اطوالها حالتين هما

الزهرة اربعة اسدية سداتين طويلتين في هذه الحالة تحتوي  Didynamous االسدية طويلة االثنتين *

  Verbenaوورد المينا Antirrhinum وسداتين قصيرتين كما في حلق السبع

في هذه الحالة تحتوي الزهرة على ستة اسدية اربعة اسدية  Tetradynamous االسدية طويلة االربع **

 ما في معظم افراد العائلة الصليبيةطويلة وتمثل الحلقة الداخلية واثنين قصيرتين وتمثل الحلقة الخارةية ك

 Brassicaeae كالشبوي Mathiola والفتل Raphanus والشلغمBrassica . 
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 Gynoecium تهاز االنثوي  ال
 

او اكثر وتتكون  Pisilهي عضو التكاثر االنثوي ف الزهرهويحتل مركزها وقد يتكون من مدقه واحده    

حزم وعائيه(  3)تشبه الورقه من حيث التشريح, خاليه من الكلورفيل, فيها  carpels المدقه من الكرابل 

 التي تنضج الى بذور بعد االخصاب.  ovulesوعلى حافات الكرابل تحمل البويضات 

ابسط شكل للمدقه يتالف من كربله واحده ) في االنواع الواطئه كانت مفتوحه النهايه لكن بالتدريج انطوت    

وعلى خط التحام الحافتين  ovary" باتتاه العرق الوسطي والتحمتا مكونه مايعرف بالمبيض الحافتان طوليا

ترتبط به البويضات يحتوي المبيض على  placenta في الحافه الداخليه ينشأ نسيج حشوي يسمى المشيمه 

كما في التمر الى مليون كما في بعض 1تحتضن البويضات. يتراوح عدد البويضات  loculeغرف 

الذي ينتهي  styleاالوركيدات, يمتد من قمه المبيض تركيب اسطواني رفيع اما متوف او صلد هو القلم 

 .  stigmaبتركيب يستقبل حبوب اللقاح وهو الميسم 

ان احد الصفات المهمه لمغطاه البذور هي وةود البويضات داخل تركيب مغلق هو المبيض وعليه فان   

ا وامنا تنمو مكونه انبوب من الميسم الى المبيض مرورا" بالقلم ) صفه مميزه حبوب اللقاح التصل مباشره له

 عن عاريات البذور(.

ان الخصائص التي يتميز بها التهاز التكاثري في الزهره ال تخضع للمؤثرات الخارةيه البيئيه بسهوله لذا  

 واالةنا  والعوائل النباتيه. اصبحت لها قيمه تصنيفيه كبيره وخاصه في العلاقات الواثيه بين االنواع 

 

 Types of gynoeciaاشكا  التهاز االنثوي 

 
 يقسم من حيث عدد الكرابل الى:  

 كما في الباقلاء  unicarpous = monocarpellate = simple pistilاحادي الكربله  -1 

 احد النوعين:ويكون على polycarpous = malicarpellate = compound pistil عديد الكرابل  -2 

    Ranunculus: الكرابل بسيطه تترتب اما بشكل مخروطي كما في   Apocarpousسائب الكرابل  –أ    

 ) الحاله المخروطيه هي دليل حاله بداءه والدائريه حاله تطور(. Alismaاو بشكل دائري كما في      

 به كما في الخيار وقد يقتصر االتحاد : تتحد الكرابل مكونه مدقه مرك Syncarpousمتحد الكرابل  –ب   

 على المبيض او تلتحم االقسام الثلاثه فتبدو من الخارج مكونه من كربله ومبيض و قلم وميسم واحد.     

 

 هي:  دالئل لمعرفه عدد الكرابلهنالك  

 : عدد الفصوص = عدد الكرابل ) التيرانيوم( ovary lobes فصوص المبيض  -1

 : في حاله التميشم مركزي فان عدد الغرف = عدد الكرابل ) البتونيــا( locules( cells) عدد الغرف  -2

 : في التميشم التداري عدد المياشم = عدد الكرابل) الخيار(  parietal placentae المياشم التداريه -3

 او قد يتفرع القلم في  : في بعض االنواع قد يحتوي على اكثر من قلمstyles االقلام ) او فروع القلم(   -4

 النهايه = عدد الكرابل ) الكتان(.     

 : في حاله الميسم مفصص ) الزنبق( او متفرع ) عبادstigmatic lobs فصوص الميسم او تفرعاته  -5

 الشمس( = عدد الكرابل.    

 بطبيعه الحا  يمكن االعتماد على اكثر من دليل للحكم على عدد الكرابل.
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 Stigmaالميسم 
هو ةزء المدقه الذي يستقبل حبوب اللقاح في النباتات البدائيه لم يكن هذا التركيب ظاهرا او متميزا اال انه    

في النباتات االكثر رقيا" يظهر بوعوح, عاده ما يكون خشن السطح ويفرز سائلا لزةاوحلو المذاقيفيد في 

او  discoidاو قرصي  capitate دده منها الكروي تسهيل التصاق حبوب اللقاح, يأخذ الميسم اشكاال" متع

 .radiate كما في الحنطه او شعاعي  plumose او ريشي  linearمسطح او شريطي 

 

  styleالقلــــــــــم 
وهو التركيب الذي يتصل بالميسم من االعلى وبالمبيض من االسفل , في النباتات البدائيه ال يتميز القلم اما  

لتحمه الكرابل) االكثر رقي( يظهر اكثر تميزا" وهو رفيع طويل كما في الزنبق ومنبسط في في المدقه م

تويتي ملون كما في السوسن وموز الفحل وشصي كما في النخيل  كما في الخشخاش, تختلف االقلام في 

   heterostyly .اطوالها عمن النوع الواحد وتعرف هذه الظاهره بالتباين القلمي 

 

 ن المبيض موعع القلم م

 ينشأ من قمه المبيض وهذه سائده كما في عين البزون.  terminalقمي  -1

 يظهر على احد طرفي المبيض نتيته لعدم نمو ةوانب المبيض بصوره متساويه فيكون  lateralةانبي  -2

 كما في منقار الطيراو قد  dorsalان وقع على م التدريز البطني كما في اللبلاب وظهري ventralبطني     

 . كما في الفراوله  basalيكون قاعدي     

 في هذه الحاله يتكون المبيض من عدد من الفصوص وينشأ القلم من بينها gynobasic قاعدي مركزي  -3

 . Lamiaceaeصاعدا" كما في العائله الشفويه     

 البقوليات وقد يسقط مخلفا" ندبه كما في المشمش( ) قد يبقى القلم ملازما" المبيض الى مابعد االخصاب مثل 

 

 Ovaryالمبيــض 
هو التزء المنتفخ من المدقه يحمل بداخله البويضات عاده على سطح التخت ويوصف بكونه ةالس     

sessile  او قد يكون معنق , وفي انواع اخرى يحمل المبيض ومعه االسديه بحامل واحد ويعرف بـ

androgynophore  في ورد الساعه. كما 

 

 Placentationالتميشم   
هو نظام او ترتيب المشايم ومعها البويضات , في النباتات الواطئه الزهريه تنتشر البويضات على كامل     

 السطح الداخلي للكربله, اال انها في النباتات االكثر رقيا" تنتظم بأحد االشكا  االتيه: 

a)  حــافيMarginal ربله واحده وفيه غرفه واحده وتمتد مشيمه واحده على طو  يتكون المبيض من ك

 خط التحام حافتي الكربله كما في الباقلاء 

b)  ةداري Parital  يتكون المبيض من اكثر من كربله وفيه غرفه واحده وتنشأ المشايم على امتداد او

 لساعهخط االلتحام بين حافات الكرابل لذا عدد الكرابل = عدد المشايم, كما في ورد ا

c)   )مركزي ) محوري  Axil هذا الشكل يحدث في المبيض المركب عديد الغرف وتتصل البويضات

بمحور وسطي يتكون نتيته النطواء حافات الكرابل الى الداخل والتحامهاعند الوسط كما في البرتقا  

 والطماطه.
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d)  مركزي طليقFree Central   ينشأ من مبيض مركب فيه غرفه واحده وتتصل البويضات بمحور

وسطي ينهض من قاعده المبيض دون ان يصل الى قمته او يتصل بتداره كما في العائله القرنفليه, 

 يعتبر هذا التميشم االكثر تطورا مقارنه باالنواع االخرى. 

e)  قاعدي Basalالمركزي الطليق وعليه قد  ينتج هذا النوع من اختزا  المحور الوسطي للتميشم

 يحتوي على بويضه واحده كما في التمرز

f)  )قمي ) معلقApical  للمبيض عاده غرفه واحده ويظهر البويض معلقه في سطحه كما في

 العنتاص ويعتقد ان هذه الحاله هي اختزا  للتميشم التداري.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 ovary positionموقع المبيض 

 يعتبر موقع المبيض ذو قيمه تصنيفيه مهمه وعلاقته باالةزاء االخرى وهو على :      

 :superior ovaryمبـيــض عـلـوي  =hypogynous flower زهره سـفليه االةـــزاء  -1

 في حاله نشوء الغلاف الزهري والتهاز الذكري من تحت المبيض ودون ان يكون لها اي اتصا  به ,      

 يعتبر هذا النوع من اكثراالنواع شيوعا" كما في الحمضيات.    

 :  inferior ovaryمبـيــض منخفض  =Epigynous flower زهره علويه االةـــزاء  -2

 يغوص المبيض في نسيج االنبوب الزهري حتى قمته بحيث يصعب فصله وترتكزباقي االةزاءعند القمه     

 كما في الخيار.    

 : half-inferior ovaryمبـيــض نصف منخفض  =perigynous flower زهره محيطه االةـــزاء  -3

 يتلس التهاز االنثوي داخل تركيب فنتاني يعرف باالناء الزهري فيما ترتكز االسديه واالوراق التويتيه     

 والكأسيه على حافته فتبدو محيطه به كما في الورد االشرفي.    

 

 

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 Inflorescencesاالنظمه الزهريه ) النورات( 
تحمل االزهار في عدد من  rachisهي متموعه ازهار تنتظم على حامل واحد هو المحور الزهري    

   solitaryاالنواع النباتيه بشكل انفرادي حيث تقع الزهره على قمه حا  خاص بها وتسمى النوره االنفراديه 

تختلف النورات في حتومها وفي عدد االزهار التي فيها , ترفع النوره على ةزءمن الساق يعرف بالحامل    

peduncle  في بعض النورات التوةدسيقان هوائيه لذا فأن حامل النوره ينشأ قرب التربه ويسمى ,scape 

كما في البصلوقد تحمل كل زهره على حويمل خاص بها , اما اذا كانت االزهار بدون حامل تسمى ةالسه 

sessile  في بعض النورات تحاط الزهره بقنابه صغيره ,bracteale بحلقه من  وفي بعض االنواع تحاط

اذا كانت  looseكما في التزر , تعتبر النوره ) مخلخله( involucre القنيبات تعرف بالظرف الزهري 

ان احتشدت فيها االزهاربشكل يغطي المحور الزهري  compactاالزهار فيها متباعده وقد تكون )مصمده( 

ت في نهايه الساق, تكون النوره اذا وقع terminalكما في التوت والشعير, وتوصف بانها قميه )طرفيه( 

ان اكن لها محور زهري واحد اما اذا تفرع الى عدد من المحاور فتكون معقده  simpleبسيطه 

compound . 

 

  Types of Inflorescencesاشكا  االنظمه الزهريه 
 تقسم االنظمه الزهريه الى         

 التي تقسم الى   Racemoseالنورات غير المحدوده  -1

 وتندرج تحتها   simple racemoseغير محدوده بسيطه  –أ    

 يستطيل فيها المحور ويحمل على امتداده ازهار على حويملات وتكون اعناق  Raceme عنقوديه  -1      

 االزهار السفلى اطو  مما فوقها وتتفتح االزهار بالتتابع كما في الفتل.           

 عنقوديه لكن ازهارها غير معنقه كما في ورد المينا.تشبه ال Spikeسنبليه  -2      

 نوره عقوديه اوسنبليه معدومه التويج وفي الغالب لكل زهره قنابهوقد تطون متدليه  Catkin هريه  -3      

 وتسقط بعد التزهير كما في التوز.          

 تشبه العنقوديه لكن تختلف عنها بان االزهار تنتظم عند القمه بمستو واحد  Corymb مشطيه  -4      

 Cardaria spواالصغر عند مركز النوره كما في التنبيره           

 فيها تبدو الحويملات كأنها قد خرةت من نقطه واحده وهي تقريبا متساويه Umbelمظليه )خيميه(  -5      

 ا ما يوةد قنابات ظرفيه تحتها كما في البصل.تشبه المظله وغالب          

 هي نوره سنبليه اال ان المحور فيها سميك ولحمي وازهاراها صغيره وةالسه  Spadixاغريضيه  -6      

 كما في نخيل التمر لكن القينوه  spathe احاديه التنس وتحاط بقنابه كبيره قد تكون ملونه تسمى            

 فيها خشبيه.           

 المحور فيها شكل مسطح او محدب يحمل عددا من االزهار الصغيره المحتشده  ذياخـ Haedرأسيه  -7      

 ةالسه تتفتح من المحيط الخارةي الى الداخل وقد تحاط بقنابه مكونه الظرف الزهري كما في زهره           

 ه الحاله تبدو النوره بكاملها زهره واحده الحتوائها نوعين من االزهار ذالشمس وفي مثل هــ          

 الخارةيه شريطيه كل واحده منها تشبه ورقه تويتيه والداخليه صغيره انبوبيه التويج.          

 

 ه النوره الى عدد من ذيتفرع المحور الرئيس في هـ Compound racemoseغير محدوده مركبه  -ب   

 فرع الثانويه التي بدورها تحمل ازهارا بنفس الترتيب ومنها : اال        

 ره البيضاء.ذكما في الـ raceme Compoundعنقوديه مركبه  -1      

 كما في الحنطه. compound spike سنبليه مركبه  -2      

 كما في القرنابيط. compound corymbمشطيه مركبه  -3      

12 



38 

 كما في الكرفس.  compound umbelمظليه مركبه  -4      

 Cymoseالنورات المحدوده  -2

 ا النظام الى ما يلي :ذيتميز هـ 
 

وفيها ينتهي الحامل الزهري بزهره في اعلاه وثم ينشأ تحته فرع ةانبي  monochasium احادية الشعبة:  -أ

كما في  simple monochasiumواحد ينتهي بزهره اصغروقد تنتهي النوره بزهرتين فقط فتسمى بسيطه 

 compoundا تكررت عمليه التشعب بمحاور ةانبيه فتكون النورات مركبه ذالسوسن , اما ا

monochasium ه بعدة اشكا  اهمها:ذوتظهر هـ 

وتحمل االزهار المتعاقبة بصوره متبادلة على ةهتين متعاكسة  Scorpioid cymeالنورة العقربية  .1

  Linumةة كما في الكتان )يمين وشما ( وتبدو النورة متعر

وفيها تنشا االزهار التانبية على محاور متعاقبة تقع كلها في  Helicoid cymeالنورة القوقعية  .2

 Anchusa مستوى واحد وعلى ةانب واحد وتبدو النورة مقوسة كما في ةنس ورد لسان الثور
 

تحتها في ان واحد فرعان ةانبيان : ينتهي الحامل بزهرة قمية لكن ينشا dichasium ثنائية الشعبة  -ب

 simple dichasiumفتسمى بسيطه ا توقف تكوين االزهار ذوتكون الزهرة الوسطى هي االقدم عمرا", ا

ا تكررت عمليه التشعب بمحاور ةانبيه فتكون النورات مركبه ذ, اما اConvolvulaceaeكما في 

 chasiumdicompound   كما فيRuta 
 

: ينتهي المحور بزهرة ثم ينشأ عدد من المحاور التانبية بشكل دائري  polychasiumعديدة الشعب  -ج

في النورة المظلية تكون الزهرة الوسطى هي االصغر وهنالك تشابه بين النورة المظلية وعديدة الشعب لكن 

 عمرا" 

 

وهي نورة محتشدة االزهار  thyrseومن اشهرها هي  mixed inflorescenceالنورات المختلطة  -3

الى حد ما شكلا" اسطوانيا" وفيها المحور الرئيس غير محدود النمو بينما الفروع  ذعنقودية مركبة تاخـ

 التانبية محدودة ثنائية الشعبة كما في الخروع 

 

 اشكا :  3: تضم  special inflorescence النورات الخاصة  -4

I.  النورة الكأسيةcyathium النورة من الخصائص المميزة لتنس اليوفوبيا وهي تتكون من: هذتعد هـ 

قنابات ظرفية وتقع  5-4ينتج من التحام  involucreتركيب قدحي الشكل هو بمثابة ظرف زهري  -أ

 ا الظرف واحدة او اكثر من الحراشف الغدية ذعلى حافة هـ

نه وبين الخويط نقطه ارتباط كرية عارية تتكون كل منها من سداة وحويمل ويلاحظ بيذازهار  5 -ب

 متميزة 

مياسم ,  6اقلام و 3كرابل متحدة و 3ات ذزهرة انثوية واحدة تقع وسط النورة تتكون من مدقة  -ج

تحمل المدقة على حويمل طويل بحيث تخرج الزهرة عند النضوج الى خارج فوهة الظرف الزهري 

 ا تبدو كزهرة واحدة(.ذ) اختز  عدد وتركيب االزهار لـ

II.  النورة اللولبية verticillate cyme  تتواةد في العائله الشفوية حيث تترتب االزهار بنظام متقابل

 وتظهر عند كل عقدة من عقد الساق حلقة من االزهار تحيط بها 

III.  النورة التينية syconium  وهي نورة راسية متحورة ينمو فيها المحور بهيئه تركيب لحمي متوف له

عند القمة فتحة صغيره هي الفوية يحيط بها عدد من الحراشف ويحتضن التتويف ازهار كثيرة 

ه الزهرة بعد االخصاب ذكرية منها في االعلى واالنثوية في االسفل تتحو  هـذاحادية التنس تقع الـ

 Ficusوهي ثمرة التين  syconusرف بأسم الى ثمرة مضاعفة تع
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  floral formulaالمعادله الزهريه  
 وهي متموعه من الرموز التي تد  على تركيب زهره واحده او على عائله نباتيه بشكل عام    

 

 الــــــــــــرمـــــــوز

 الزهره المتناظره شعاعيا"  +  .1

 الزهره المتناظره ةانبــيا"  % .2

 L الزهره غيرالمتــناظره      .3
  ♀       ثنائيه التنس  الزهره .4

 ♂الزهره المذكـــــــــره        .5

 ♀الزهره المؤنثــــــــــه        .6

 πالزهره الـعقيمه               .7

 Kالكأ  الزهــــــــري         .8

a)   5الكأ  الزهري ذو خمس اوراق منفصلهK 

b)   5)الكأ  الزهري ذو خمس اوراق ملتـحمهK( 

c)   الكأ  الزهري عديد االوراق المنفصله∞K  او∞ 

d)   الكأ  الزهري عديد االوراق المتحده(∞)K  او(∞) 

e)          )الكأ  مفقود ) زهره ال كأسيهKo 

f)  2+2الكأ  متميز الى حلقتين خارةيه وداخليه من ةزئين منفصلهK 

g)   الكأ  زغـــــــــــــبيKp                    p= pappus 

   C. التويــــــــــــــج         9     
 كما في الكأ  في اتحاد وانفصا  االوراق التويتيه            

   فـــي حاله التويج الفراشي يرمز له بـــC1+2+(2)  

  فــــي حاله ان عدد اةزاء التويج غير ثابت فيكتب العدد كما يلي 

 .C4- 12اةزاء(   12-4) يعني التويج من 

 

 A. ةهاز التذكير      10     
 A(5)اسديه متحده    5ب(                            A5اسديه حره    5أ(                   

     C(5)   A(6)* في حـاله االسديه ملتحمه باالوراق التويـــتيه يــــرمز لـــــهــــا                     

 

 G. ةهاز التأنيــــــــث     11     
a)     مدقه مرتفعهG 

b)     مدقه منخفضــــهG 

c)  كربلات متحده ومبيض مرتفع  3مدقه مركبه من G(3) 

     

      12 .P =Perianth  =الغلاف الزهري غير المتميز الى كأ  او تويج. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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 الثـمـــــــار 
         

و  تكاثر ويحميها, و بهذا فهي تشكل وسيلة البذرة الناعج , وهي العضو الذي يحمل األزهار مبيض هي     

 .حة لألكل بالنسبة لإلنسان والحيوانكثير منها تؤتي ثمارها الصال .النباتات المزهرة لدى للبذور نشر

يتوقف تكوين  الذي يتكون منه كل ةسم الثمرة زيم تتكون الثمار من نضوج الزهرة أو األزهار   

 والتي هى عبارة عن اتحاد التاميطات المذكرة االخصاب و التلقيح على حدوث عمليتي والبذور الثمار

Sperms البويضات بالتاميطات المؤنثة أو حبوب اللقاح والناتتة عن لنبات Eggs  الموةودة

وحيث أن البويضات توةد دائماً داخل المبيض لذلك يتب أن تنتقل لليها التاميطات  .الزهرة مبيض في

 , التلقيح االنتقا  هذه بعمليةالمذكرة وتسمى عملية 

وتدخل األنبوبة اللقاحية للى  البويضة فتبدئ عندما تصل األنبوبة اللقاحية للى نسيج االخصاب أما عملية

حاملة التاميطة المذكرة التي تندمج أو تتحد مع التاميطة المؤنثة وعملية االندماج هذه تعرف  المبيض فتوة

ومن ذلك نرى أنه توةد مدة من الزمن من ابتداء انبات حبة اللقاح  التنين باالخصاب والتي بواسطتها يتكون

حتى عملية االخصاب وهذه المدة تختلف طوالً في النباتات تبعاً لسرعة سير االنبوبة  لميسما واختراقها نسيج

 11اللقاحية أو بطئها فقد تبلغ يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر في عدد كبير من النباتات وقد تمتد هذه المدة فتبلغ 

 . شهراً كما في بعض أنواع البلوط أو تصل للى سنتين كما في الصنوبر

عادة يتم التلقيح أو انتقا  حبوب اللقاح للى مياسم الكرابل بالملامسة وذلك عندما تكون المتوك والمياسم و

متتاورة الوعع وتنضج في وقت واحد أو بالتاذبية وذلك في حالة لرتفاع متوك األسدية عن المياسم وقد 

 انيحدث التلقيح بفعل الرياح أو الحشرات أو المياه أو الطيور أو اإلنس
 

 طبــــــــــــــــــقات الثمرة 

  Exocarp( الطبقه الخارةية 1

 Meso carp ( الطبقة الوسطى 2

 Endocarp ( الطبقة الداخلية 3
 

 تصنيف الثمار : تقسم الثمار استنادا للاسس التصنيفيه التالية 

 تركيب الزهرة التي تكونت منها الثمرة. -1

 الثمرة.عدد المبايض التي تشترك في تكوين  -2

 عدد الكرابل في كل مبيض. -3

 طبيعة ةدار الثمرة الناعتة. -4

 تفتح الثمرة التافة او عدم تفتحهاوشكل التفتح. -5

تقسم الثمار تبعاً , وبناءا على هده االسس االةزاء الزهرية االعافية التي قد تشترك في تكوينها -6

 الثمار المتتمعة - 3المركبة الثمار  - 2الثمار البسيطة  - 1ألصلها الزهري للى ثلاث متموعات: 
 

  simple fruit الثمـــــــار البسيطة  اوال"

 تنشأ من نضوج مبيض واحد بغض النظر عن عدد الكرابل , وتقسم بالنسبة لطبيعة التدار   

  simple succulent fruitsالثمار الطرية   -أ

تتميز فيها الطبقات الثلاث االخارةية ةدارها لحمي عصيري يحتوي نسبة عالية من الماء والسكريات,  

رة واحدة او ذوالوسطى والداخلية وال يشترط ان تكون طرية وقد تكون ملتحنة و مندمتة وتحتوي على بـ

 اكثر وتقسم الثمار الطرية الى : 

غلافها طري لحمي تتميز فيه الطبقات الثلاث الخارةية في الغالب غشائية او ةلدية كما  : Berry لبية ( 1

 في التمر والطماطة 

 رة واحدة كالمشمش.ذوتحتوي على بـتشبه اللبية اال ان الطبقة الداخلية صلبة صخرية    Drupe لوزية ( 2
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الثمرة من مبيض مركب منخفض ولها قشر ةلدي ا الشكل تنشأ ذوتتميز العائلة القرعية بهـ  Pepoقثائية ( 3

يتكون من نسيج التخت يحيط بالطبقة الخارةية من التدار ويلتحم معها , الطبقتان الوسطى والداخلية تكون 

 ور بمياشم ةدارية ومن امثلتها الخيار والبطيخ .ذالتزء اللحمي من الثمرة وتتصل البـ

مبيض مرتفع عديد الغرف تنتشر في الطبقة الخارةية الغدد تنشأ الثمرة من  Hesperidiumبرتقالية ( 4

الزيتية والطبقة الوسطى نسيج ليفي ابيض والداخلية غشاء رقيق يحيط بالغرف . وان التزء الماكو  هو 

تنشأ كنموات من الطبقة الداخلية ومن امثلتها  pulp sacsشعيرات عديدة الخلايا تعرف باالكيا  العصارية 

 يمون .البرتقا  والل

التابعة للعائله الوردية تنشأ الثمرة من   pomoideaeوهي من خصائص العائله الثانوية   Pomeتفاحية  (5

كرابل وتميشم محوري التزء اللحمي يتكون من التخت الملتحم بتدار المبيض  5و ذمبيض منخفض 

ور وتوعع ذالثمرة وتضم البـة فهي غضروفية مركز قتان الخارةية والوسطى اما الداخليوتشترك معه الطب

فرةل سبة الن معظم نسيتها ناشئ من غير المبيض ومن امثلتها التفاح والذه الثمرة عمن الثمار الكاذهـ

 والعرموط.
 

  Simple dry fruits ثمار بسيطة جافة -ب

خلايا الصخرية ه الثمار يصبح التدار عند النضوج ةافا" اما صلبا" خشبيا" تكثر فيه االلياف والذفي هـ      

 متاميع :  3او غشائيا" رقيقا" وتقسم الى 

ور ينفتح ةدارها بعد النضوج ويعتمد اسلوب التفتح ذ: ثمار عديدة البـ dry dehidcent ( جافه متفتحة 1

ا يعرف ذعلى تشريح الثمرة , بعض النباتات تبقى الثمرة مغلقه كما في بعض انواع اليوكالبتو  ) هـ

 بالسبات(, تصنف الثمار التافة المتفتحه الى: 

تنشأ من مبيض بسيط تتفتح عند النضوج على طو  التدريز البطني من االعلى الى  follicle الحوصلة  -أ

 االسفل كما في منقار الطير.

: تتكون من كربلة واحدة وتترتب البويضات على مشيمة حافية وتفتح على امتداد  legume البقلة  -ب

 ا النوع من الثمار.ذالتدريزين البطني والظهري وبيقى االتصا  مع القاعدة فقط تنفرد العائله البقلية بهـ

ب ذةز الكاةداري التميشم اال انه يحتوي غرفتين بسبب الحامبيض ثنائي الكرابل  :Sillque الخردلة  -ج

replum ه الثمرة من مميزات العائلة الصليبة ذور على الحاةز, هـذيمتد بين المشيمتين وتستقر البـ

Brassicaeae  .غالبا ما تكون طويلة ورفيعه 

 ي غرف متعددة وتتفتح باحد الطرق االتية : ذتنشأ من مبيض مركب   :capsule العلبة  -د

حيث ينشق القسم العلوي من ةدار الثمرة الى فصوص تشبه االسنان كما في  by teeth تفتح باالسنان  -1 

  sp  Dianthusالقرنفل 

 Papaver الخشخاش تكون ثقوب  على شكل حلقه في قمه الثمرة كما في  pores تفتح بالثقوب  -2

تتفتح العلبة على امتداد خط افقي يحيط بالثمرة على شكل غطاء كما  circumscissileتفتح مستعرض  -3

   Primulaفي زهرة الربيع 

ينفصل ةدار الثمرة عموديا" الى قطع بعدد الكرابل وتسمى المصاريع ويتم   valvular تفتح مصراعي  -4

 طرق هــــــــــــــــي:  3لك بـذ

امتداد التدريز الظهري حيث تؤدي الشقوق الى الغرف  يحدث التشقق على  loculicidalأ( تفتح مسكني 

  Gossypiumور مباشرة كما في القطن ذوالبـ

تنشق الثمرة على امتداد حافات الكرابل مقابل الحواةز فيظهر للمصراع   septicidalب( تفتح حاجزي 

 حاةز من كل ةانب كما في الكتان 

يحدث التشقق على امتداد التدريز الظهري وامتداد حافاتها  septifragalمسكني(  –ج( تفتح ) حاجزي 

 فتنفصل التدران تاركه الحواةز متصله بالمحور الوسطي كما في الداتورة.
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نتيتة  تحررها بعد النضوج مور داخل الثمار ويتذتبقى البـdry indehidcent :متفتحة غير( جافه 2

 لتحلل ةدارها بفعل العوامل البيئية وهي عادة وحيدة البـذرة وتصنف الى: 

رة مشتقة من مبيض مرتفع وحيد الكربلة ةدارها غشائي او ذثمرة صغيرة وحيدة البـ Achene  فقيرة  -أ

  Asteraceaeوهي من خصائص عائلة المركبة  ةلدي رقيق غير ملتحم 

رة التحاما" تاما" بحيث ذتشبه الفقيره لكن الغلاف الخارةي يلتحم مع غلاف البـ grainالحبة ) البرة(  -ب

  Poaceaeه الثمرة من صفات العائلة النتيلية ذيصعب الفصل وتعتبر هـ

ا يسميها البعض الفقيرة المتنحة تتميز بوةود تركيب غشائي يمتد ذتشبه الفقيره لـ Samaraالمجنحة  -ج

وقد يكون عريض دائري يحيط بالثمرة من كل ةوانبها كما في الدردار , اما من التدار على شكل ةناح 

 االسفندان فيكون ثنائي االةنحة لوةود كربلتين 

و غرفة واحدة كما في ذكبيرة الحتم نسبيا لها ةدار صلب خشبي تنشأ من مبيض مركب  Nutالبندقة  -د

 cupule يعرف بالقمع  nutlet من التحام البنيدقات  البندق والكستناء , وللبندقة احيانا تركيب فنتاني يتكون

 Quercusكما في البلوط 

رة ةدارها غشائي منتفخ المتلائه بالهواء كما في بعض انواع ذصغيرة وحيدة البـUrticle المثانية  -هـ

 العائلة السعدية. 
 

تنفصل الى عدد من ضوةها تتكون الثمرة من اكثر من كربلة وبعد ن  Schizocarps : منشقة( جافه 3

 وهي توةد باحد االشكا  االتية : mericarpsرية وحيده غير متفتحة تعرف بـ وحدات ثم

 ور وبعد النضج تنشطر عرعيا كما في فستق العبيد ذثمرة بقلية تتخصر بين البـ Lomentمتخصرة  -أ

تنشأ من مبيض منخفض من كربلتين تنشطر الثمرة بعد النضوج الى نصفين   Cremocarp خيمية  -ب

ي في اعلاه تضخم ذالـ  carpophore وبيقى كل منهما متصلا بالقمه بخيط رفيع يعرف بالحامل الكربلي 

 Apiaceaeه الثمرة في العائلة المظلية ذوتوةد هـ stylopodium قرصي الشكل هو قاعدة القلم 

تنشأ من مبيض عديد الكرابل محوري التميشم تنشطر الثمرة بعد النضج الى  Carcerulus خبازية  -ج

 Malvaceaeرة ةنس الختمه للعائلة الخبازية ذعدد الغرف وفي كل منها بـ =  mericarpsعدد من 

الى عدد من القطع = عدد الكرابل وتبقى معلقة بواسطه تنشق الثمرة بعد نضوةها  Regma الركما  -د

 وهو امتداد للتخت كما في التيرانيوم والخروع  torusحوامل كربة حو  محور وسطي طويل 
 

  Aggregate fruits الثمار المتجمعة  ثانيا" :

وتحمل  fruitletينضج كل منها ثميرة   apocarpous تنشأ من زهرة واحدة لها كرابل عديدة سائبة    

 الثميرات على تخت مشترك , تختلف الثمار المتتمعة تبعا لنوع الثميرات فقد تكون فقيرة وحينها تسمى 

aggregate of achenes   كما في الفراوله ) الشليك( ويكون تخته عصاريا والورد االشرفي وقد تكون

 حويصلة او لوزية كما في توت العليق للعائلة الوردية 
 

  Multiple ( composite) fruits الثمار المتضاعفة ) المركبة (  " :ثالثا

تنضج النورة تتحو  كل زهرة فيها الى ثميرة وتنضج الثميرات لتسقط كثمرة واحدة تسمى في  
اوراق كاسية عصارية) تعطي الطعم(, اما التين  4كل ثميرة بنيدقة مع   sorosis التوت 

Ficus  فتعرف بـsyconium  القسم المأكو  هو تخت مع  وتنشأ من نورة خاصه بنفس االسم

اق وتقع الثميرات ذالحامل حيث يتضخم كل منهما ليتحو  الى تركيب لحمي عصاري حلو المـ
  رية.  ذعلى السطح الداخلي للتخت المتوف وبعض اصناف التين عـ
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 Spermatophytes(SEED PLANTS)    النباتات البذرية

 (Gr. Sperma=seed+phyton=plant) 
تعتبر النباتات البذرية )وهي تلك النباتات التي تتكاثر بواسطة البذور( من ارقى النباتات التي تسود سطح   

الكرة االرعية في الوقت الحاعر واكثرها تعقيداً من الناحية التركيبية ويزيد عدد االنواع التابعة لها 

  اتات البذرية صنفين هما:نوعا وتشمل النب 300000 على

  Class Gymnospermae صنف عاريات البذور

  Class Angiospermae صنف مغطاة البذور

  وتمتاز النباتات البذرية بما   يلي: Flowering plants ويسمى الصنف االخير بالنباتات الزهرية   

I.  تكون بذور كنتيتة للتكاثر التنسي وتعد هذه الخطوة من الخطوات التطورية المهمة التي تميز هذه

 المتموعة عن متاميع النباتات االخرى.

II. )تعقد الطور اليوغي )السبورفايتي sporophyte  واختزا  الطور الكميتوفايتي او

والكيس التنيني حيث تمثل حبوب حيث يتمثل الطور االخير بحبوب اللقاح  gametophyte المشيتي

الكميتوفايت االنثوي,  Embryo Sacالكميتوفايت الذكري بينما يمثل الكيس التنيني pollen grainsاللقاح

 ويمتاز الطور الكميتوفايتي اعتماده كليا في تغذيته على طور السبوروفايت.

III. حبة اللقاح( تنتقل بوسائل عديدة منها  عدم الحاةة الى الماء التمام عملية االخصاب اذ ان المشيج الذكري(

الرياح والحشرات والثدييات والمياه في حين ان وةود الماء عروري التمام عملية االخصاب يعد خطوة 

  تطورية هامة ساعدة على التكيف للمعيشة على اليابسة.

IV. يت بحتم را  تعقد ةيل السبورفايت حيث تتكون التذور والسيقان واالوراق ويتراوح حتم السبورفا

 الى نباتات عملاقة يصل ارتفاعها الى اكثر من مائة متر. Lemna الدبو  كما في عد  المي

V. تمتاز البذريات بكونها متباينة السبورات heterospores اي سبورات 

وهذه تنمو الى نباتات مشيتية ذكرية وانثوية  Megaspores و سبورات كبيرةmicrospores   صغيرة

 بالسبورات حبوب اللقاح او البيضة(. تقسم النباتات البذرية الى متموعتين كبيرتين هما: )المقصود هنا

  

 Gymnospermae صنف )صف( عاريات البذور -1

 Angiospermae صنف )صف( كاسيات البذور -2

   

  Class Gymnospermae صنف )صف( عاريات البذور -1

يث يعتقد ان او  ظهور لها كان في اواخر تعد عاريات البذور الحية بقايا الماعي, ح     

وكانت لها السيادة على ةميع النباتات االرعية خلا  معظم  period Carboniferous العصرالكربوني

نوعا  726 ( مليون سنة اال انه لم يبقى منها حاليا اال حوالي55 -230 )قبل Mesozoic الدهر الوسيط

تعد اوطأ  seed fern النباتات الزهرية, ويعتقد بان السرخسيات البذريةنوعا من  300000 مقارنة باكثر من

هذه النباتات في السلم التطوري. وسميت بعارية البذور لكون البويضات فيها والبذور الناتتة عنها ال تحمل 

على  داخل تركيب مغلق )المبيض او الثمرة( كما هو الحا  في مغطاة البذور, لذا فان البذور تكون محمولة

)= حراشف حاملة  ovuliferous سطوح تراكيب حرشفية منبسطة شبيه باالوراق تسمى حراشف بويضية

والتي تعني عارية البذور. تضم معراة  Gymnospermae للبويضات( ومن هنا ةاءت الكلمة االغريقية

 البذور سبعة رتب ثلاثة منها منقرعة واربعة منها باقية وهي:

      Order Cycadales  رتبة السايكادات

   Order conifrenles رتبة المخروطيات

15 
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    Order Ginkgoales  رتبة التنكواالت

  Gnetales Orderرتبة النيتلات  

وتتمثل االولى بعائلة  Order conifrenlis و Order Gentales  في العراق منها رتبتان همايوةد   

وهي عائلة الصنوبر  Pinaceacالثانية تتمثل بالعائلةوالرتبة  draceseEph Family واحدة هي العائلة

وتحتوي على ثلاثة اةنا  هي  Supressaceae وعائلة السرو

. اما الرتبة االولى فيوةد منها في العراق Thuja والعفص  Cupressus والسرو Juniperus العرعر

  نباتات دخيلة وتتمثل بالسايكادات.

 

  وتمتاز عاريات البذور:

وهي على نوعين ذكرية تحمل  strobilus (pl.strobili) التكاثري مرتبة بشكل مخاريطاعضائها  (1

  .Megaspores وانثوية تحمل البويضات microspore حبوب اللقاح

تنتقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح الى البويضات ويحتوي انبوب اللقاح على نواتين ذكريتين تتحد  (2

ال يوةد اخصاب مزدوج ويحاط التنين بنسيج  احدهما مع البيضة والثانية تنحل اي

  فلقة. 17-1 ويحتوي التنين على (femalegametophyte) السويداء

 تتكاثر بالبذور ونادرا تتكاثر خضرياً في حين ان التكاثر الخضري مألوف في مغطاة البذور. (3

التي  Gnetales او النيتلات Ephedraceae العناصر الناقلة هي القصيبات في ماعدا العلنديات (4

تحتوي على اوعية وقصيبات اما اللحاء فلا توةد خلايا مرافقة فيه وال اوعية او انابيب منخلية بل 

  توةد خلايا منخلية فيما عدا رتبة النيتلات.

  ةذورها وتدية قوية والساق يحتوي على لب اال ان التذور خالية منه. (5

او  Coniferales كما في المخروطيات الثمار اما على شكل مخاريط مكونة من حراشف سميكة (6

 .Cupressaceae حراشف رقيقة كما في السرو والذي يعود الى العائلة

)يطلق عليه بالمتحتر الحي( وبعض  Ginkgo نباتاتها معمرة دائمة الخضرة عادة ماعدا التنكو  (7

 المخروطيات االخرى.

نكو فهو يحتوي على تسم, اما ال 20 -ملم 2 اوراقها ابرية او حرشفية صغيرة او كبيرة طولها  (8

م او 2 فاوراقها شبه سعفية يصل طولها الى Cycads اوراق بسيطة مروحية مقروعة القمة, اما الـ

 اكثر.

  

  

 Class Angiospermae صنف مغطاة البذور

  

التي تعرف هذه النباتات بالنباتات الزهرية وهي اكثر النباتات تطوراً وتعد الزهرة من اهم العوامل     

ساهمت في سرعة تطور وتنوع النباتات الزهرية, فتطور الزهرة عمن حدوث التلقيح 

والذي زاد من التغايرات الوراثية حيث ادى الى ظهور تشكيلات وراثية  crosspollination الخلطي

ات تطور )ةينية( واسعة ساعدت على انتشار النباتات الزهرية وتكيفها لبيئات مختلفة وقد رافق تطور النبات

الملقحات كالحشرات والطيور والثدييات وهناك اراء حو  نشوء هذه النباتات اي في حالة 

. وتضم مغطاة البذور اكثر polyphyletic اي ذات اصل واحد او متعددة االصو  Monophyletic كونها

 عائلة نباتية. 300 نوعا تقع في حوالي 300000 من
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 مميزات مغطاة البذور
 تحمل ازهارا تحمل حبوب لقاح وامشاج انثوية.ةميعها  (1

وةود البويضات والبذور داخل تركيب مغلق هو المبيض والذي يتحو  بعد نضته الى ثمرة في حين  (2

تكون البذور في عاريات البذور مكشوفة على سطوح كرابل مفتوحة لذا فان انبوب اللقاح ينمو داخل 

التنيني )هناك ثلاث حاالت نادرة ةدا لنباتات زهرية تكون القلم في مغطاة البذور حتى يصل الى الكيس 

)ذيل  Reseda فيها الكرابل مفتوحة ةزئياً والبويضات غير محاطة كليا بتدار المبيض كما في التنسين

 platanus الخروف( واالسفندان

ان  تفقد اوعيتها نتيتة للتخصص كما Cacti يحتوي الخشب على اوعية وقصيبات ولو ان الصبيريات (3

 .Winteraceae بعض العائلات ال تحتوي على اوعية كالعائلة

 )ينتج عنه ةنين وسويداء(. double fertilization يحدث اخصاب مزدوج (4

يتم التلقيح بوسائل مختلفة كالرياح والحشرات والطيور واللبائن والمياه وغيرها, بينما نتد في عاريات  (5

 البذور يقتصر على الرياح.

 عشبية اال انها قد تكون خشبيةمعظمها نباتات  (6

 تقسم النباتات الزهرية الى صنفين ثانويين استنادا الى عدد الفلق

1- Subclass Monocotyledonae 

2- Subclass Dicotyledonae 

-3 من ذوات الفلقتين فيها انواع ذات عدد من الفلق يتراوح بين Proteales هناك حاالت شاذة في الرتبة

ال تحتوي نباتاتها على فلق, كما ان الفلق تكون معدومة في  Balanophoraceae العائلةفلق, بينما نتد  8

 .Orchids بعض انواع ذوات الفلقة الواحدة كما في الـ

  

 البذور عارياتنقاط التشابه بين مغطاة و

 الطور المشيتي مختز  ويعتمد على الطور السبوري -1

 heterospory السبورات متباينة -2

 .تحتوي على انابيب لقاح وبذور وةذور وسيقان واوراق حقيقية -3

 وفيما يلي مقارنة بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين
Monocotyledons 

 

Dicotyledons 

 

 يحتوي التنين على فلقة واالنبات ارعي عادة -1

  

تحتوي على زوج من الفلق والسويداء اما  -1

 عادة موةودة او غير موةودة, االنبات هوائي

التذر االولي قصير العمر وسرعان ما يبد   -2

 بالتذور العرعية والتذر الوتدي ال يوةد

 التذر وتدي والتذر االولي موةود -2

  

 اما ان تكون عشبية او خشبية -3 عادة عشبية والقليل منها اشتار كالنخيل  -3

الحزم الوعائية كثيرة ومبعثرة ومغلقة عادة اي  -4

 وقد تنتظم بحلقتين كما في الحنطة الكمبيوم,خالية من 

الحزم الوعائية ذات عدد محدود ومنتظمة في  -4

 حلقه فتكون مفتوحة اي حاوية على كامبيوم

 نادر sheath االوراق ذات تصرف شبكي والغمد -sheath 5 التعرق متوازي والغالبية ذات غمد -5

الحلقات الزهرية تكون اوراقها ثلاثة او  -6

 merous -3 مضاعفاتها اي

في الحلقة  5-4 االوراق الزهرية توةد -6

 merous 5-4الواحدة
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 ورذالبــــــــــــ
الراقية وتبدأ منها  النباتات في التكاثر , وهي أسا الزهرة مبيض مخصبة تكونت من بويضة البذرة هي   

, وتتكون البذرة من السكون حياة ةيل ةديد. ويمكن تعريف البذرة على أنها نبات ةنيني صغير في حالة

ومن كمية من   tegmenغالبا صلب سميك وتحته الشغاف , testa  التنين الذي يحاط بغلاف يسمى القصرة

سويداء  مختزن في بعض أةزاء التنين, أو منفصلاً عنه في نسيج خاص يسمىالغذاء المدخر لما أن يكون 

, وفي الحالة الثانية بأنها non endosperm وتوصف البذرة في الحالة األولى بأنها  endospermالبذرة

التين   cotyledons لندوسبيرمية. وفي البذرة اللالندوسبيرمية يتم اختزان المواد الغذائية غالباً في الفلقتين

وهو من بقايا  perisperm اء في نسيج البريسبريم ذ. وقد يخزن الغـتبدوان ممتلئتين عخمتين متشحمتين

تظهر الغطاء المذدوج  avocadoا  بذرة .التي تحيط بالكيس التنيني كما في الهيل  nucellus التويزاء 

فيتركب من نفس األعضاء األساسية التي يتركب منها النبات البالغ,  التنين أما للتنين والتنين الداخلي

صورة مصغرة غاية التصغير, فيسمى التذر التنيني , ولكن في واألوراق والساق التذر وهي

تقع فوق نقطه اتصا  الفلق بالمحور التنيني ومنها   epicotyl فوق فلقية  , والساق التنينيةradicleبالتذير

منطقه انتقالية بين ارتباط الفلق بالمحور  hupocotyl تكون الساق واالوراق ومن ةزء اخر تحت فلقي 

وهي ندبة على الغلاف تمثل مكان اتصا   hilum رة السرة ذومن المعالم الخارةية للبـ.ير ذالتبني والتـ

هي حافة تمثل بقايا الحبل السري وتبين موقع التحامه  raphe رة والرفاية ذبالبـ funiculus الحبل السري 

سري ويندمج مع قاعدة هي المنطقه العليا من الرفاية حيث ينتشر الحبل ال  chalaza رة والكلازا ذبغلاف البـ

السباسه : وهو نمو من الغلاف الخارةي يخفي تحته  caruncle البويض , يتواةد في العائلة السوسبية 

ي ي يحتاةه التنين عند ذ) فتحه عيقة قرب السرة( يفيد في المتصاص الماء الـ micropyle السرة والنقير 

فتتكون البذرة  مغطاة البذور ويختلف عدد الفلقات في النباتات االنبات ويسهل مروره عبر النقير . 

قتين , وتتكون البذرة من فلالنخيلالشعير والذرة القمح من بذرة واحدة ومثا  ذلك بذور أحاديات الفلقة في

 .الشترية األنواع ومعظم القطن الخروع والفاصولياء العد  الفو  مثل ثنائيات الفلقة في
 

      
 

رة كاحتوائها على تتعدات او نقر اوشعيرات ذهنالك قيمة تصنيفية مهمه للتغايرات التي تلاحظ في غلاف البـ

 وهي على عده انواع منها :  surface configurationوتسمى بالزركشة السطحيه 
 

1- Muricate سطح خشن بسبب بروزات دقيقه ةدا كما في الباميا 

2- Alveolate  منقر السطح على هيئة خلايا نحل كما في البتونيا 

3- Reticulate  للنتوءات مظهر شبكي كما في الفتل 

4- Striped مخطط طولي رفيع متباد  مع اخادير كما في المارتينيا 

5-  Hairy  مغطى بشعيرات كما في القطن 

6- Comose  على الغلاف خصلة واحدة كما في الصفصاف 

7- Winged  تمتد من القصرة زوائد غشائية على هيئة ةناح كما في الصنوبر 

8- Arillate من الغلاف زائدة لحمية وقد تحيط به احاطة تامة كما في بعض انواع عائلة الدفلة 

16 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Avocado&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Avocado&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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 العوائل النبـــــــــــــــــاتـية 
 هنالك نمط خاص عند وصف العوائل النباتية ويكون بشكل تسلسل كما يلي : 

  كر طبيعة النبات, اعشاب او معمرة ذتـ -1

 ا كانت بسيطة او مركبة , متبادلة او متقابلة ذاالوراق ا -2

 االزهــــــــــــــــار  -3

a) , ظرتناال ثنائي التنس او احادي التنس 

b) الكأ  منفصل او ملتحم , عدد االوراق الكأسية 

c)  تويتيةمنفصل او ملتحم , عدد االوراق الالتويج 

d) كري ) العدد, االتحاد,عدد الخويطات, تفتح المتوك(ذالتهاز الـ 

e) )التهاز االنثوي ) عدد الكرابل , التمبشم , القلم 

f)  النورة 

g) الثمرة 

h) االهمية االقتصادية 

i) الصفات المميزة 

æææææææææ æææææææææ æææææææææ 
 

 الصفات المميزة لبعض العوائل النباتيه 

 وات الفلقة الواحدة ذ+ العوائل     

 Poeaceaeالعائلة النتيلية ) عائلة الحشائش(  -1

 الصفات المميزة :

 االوراق غمدية .1

 الساق متوف وعليه عقد متضخمة  .2

 النورة سنبلة مركبة .3

 الثمرة حبة .4

 االمثلة : حنطة , شعير , رز    

 

 palmae العائلة النخيلية -2 

 الصفات المميزة :

 ساق منتصب غير متفرع .1

 اوراق كبير تقع في قمة الشترة .2

 النورة اغريضية غالبا .3

 االمثلة : النخيل         
 

  Liliaceae العائلة  الزنبقية  -3

 الصفات المميزة :

 رية او ساقية ذاالوراق ةـ .1

 الزهري تويتي زاهي االلوانالغلاف  .2

 اسدية 6,  المبيض مرتفع , ثلاث مياسم .3

 النورة تحمل على ساق زهري  .4
 

 بصل , كراث , ثوم االمثلة :    
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  Amaryllidaceae العائلة  النرةسية  -4

 الصفات المميزة :

 اسدية مرتكزة على البتلات 6 .1

 قطع غير متميز الى كأ  وتويج 6من  الغلاف الزهري .2

 غرف , ثلاث مياسم , قلم واحد 3منخفض, المبيض  .3
 

 االمثلة : النرةس    

 

 وات الفلقتين ذ+ العـوئـــل 

 

   Brassicaceae العائلة  الصليبية  -5

 الصفات المميزة :

 اوراق كاسية ) اسم العائله اشتق منها(  4اربع اوراق تويتي متصالبة مخلبية و .1

 اسدية , طويلة االربع  6كري من ذالتهاز الـ .2

 او معدوم م , قلم واحدميس 2 .3

 ب في المبيضذوةود حاةز كا .4

 الثمرة خردلة او خريدلة .5
 

  لهانة, قرنابيط , فتل , شلغماالمثلة : ال   

 

 Fabaceaeالعائلة  البقلية  -6

 الصفات المميزة :

 اوراق مركبة ريشية عادة .1

 اسدية كثيرة ثنائية الحزم  .2

 شعاعي او ةانبي فراشيتناظر  .3

 المشيمة دوما ةدارية .4

 بقلةالثمرة  .5
 

  باقلاء, فاصوليا, فو  سوداني, حلبةاالمثلة :    

 

 Solanaceae نتانية  ذالعائلة  البا -7

 الصفات المميزة :

 حزم وعائية ثنائية اللحاء  .1

 االزهار شعاعية التناظر .2

 كأ  دائمي .3

 واسعةالمبيض بغرفتين ومشيمة مركزية متشحمة  .4

 ور عديدة ذالبـ .5
 

 نتان , طماطه , فلفل, بتونيا, بطاطا ذاالمثلة : با   
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  Cucurbitaceae القرعية العائلة   -8

 الصفات المميزة :

 وةود المحاليق , النبات زاحف او متسلق  .1

 الساق خماسي الزوايا .2

 االسدية ملتحمة .3

 المبيض منخفض والمشايم ةدارية  .4

 ازهار احادية التنس  .5

 قثائيةالثمرة  .6
 

  خيار, رقي , شتراالمثلة :    

 

  Apiaceaeالعائلة  المظلية  -9

 الصفات المميزة :

 رائحة عطرية مميزة .1

 عنق الورقة غمدي .2

 نورة مظلية .3

 المبيض منخفض من كربلتين وغرفتين  .4

 الثمرة منشقة .5
 

 االمثلة : ةزر, كرفس, شبنت, كزبرة    

 

  Malvaceaeالعائلة  الخبازية  -10

 الصفات المميزة :

  monadelphus اسدية متحدة الخويطات بحزمة واحدة  .1

 المتك من فص واحد احادي الغرف .2

 حبوب اللقاح كبيرة وشائكة .3

 Epicalyxوةود الظرف الزهري  .4

 اوراق التويج متراكبة وملتفة .5

 شعيرات نتمية على االوراق .6

 عصير لزج .7

 الثمرة علبة تفتحها مسكني او منشقة .8
 

 االمثلة : قطن, باميا, ورد الختمة, خباز    

  

  Asteraceaeالمركبة العائلة   -11

 الصفات المميزة :

 نورة رأسية محاطة بظرف قنابي .1

 وةود ازهار قرصية او شعاعية او كليهما .2

 متوك متحدة 5 .3

 مبيض منخفض , كربلتين , غرفه واحدة بويض واحد .4

 مينواحد وميسقلم  .5
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 كأ  مختز   .6

 ثمرة فقيرة  .7
 

 عباد الشمس , خس , ةعفري , المازااالمثلة :    

  

  Rutaceae بية ) عائلة الحمضيات(  ذالعائلة  السـ -12

 الصفات المميزة :

 االوراق منقطة بغدد زيتية تنفرد بها العائلة .1

 المبيض منخفض ةالس على قرص غدي .2

 االسدية الخارةية تقابل البتلات  .3

 االوراق مركبة وةرداء  .4
 

 االمثلة : البرتقا , الليمون , السندي    

 

  Rosaceaeالعائلة  الوردية  -13

 الصفات المميزة :

 الزهرة محيطية خماسية االةزاء  .1

 المبيض مرتفع او منخفض  .2

 ينات عادة ذوةود اال .3

 وةود االنبوب التختي في معظم االةنا   .4

 اسدية كثيرة  .5

 اوراق بسيطة او مركبة ريشية  .6
 

  تفاح , عرموط, لوز, مشمش , الورد , الفراولةاالمثلة :    

 

 Lamiaceae العائلة  الشفوية  -14

 الصفات المميزة :

 الزهرة ةانبية التناظر .1

 مبيض باربعة فصوص في كل منها بويض واحد .2

 قلم قاعدي ينتهي بفرعين .3

 اربع اسدية ) او اثنتان فقط( .4

 مقطع الساق مربع واالوراق متقابلة .5

 وةود زيوت عطرية .6
 

 ريحان , زعتر, نعناعاالمثلة :    

  

  Moraceaeالتوتية العائلة   -15

 الصفات المميزة :

 وةود عصير حليبي  .1

 النورة هرية .2

 سبلات 4الغلاف الزهري من  .3

 االزهار احادية التنس .4
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 متقابلة للسبلات 4االسدية  .5

 مبيض بغرفة وبويض مغلق .6
 

 التوت االمثلة :    

 

 Caryophyllaceae العائلة  القرنفلية  -16

 الصفات المميزة :

 اوراق متقابلة وقواعد غمدية  .1

 عقد الساق منتفخة .2

 تميشم مركزي .3

 الثمرة علبة تفتح باسنان .4
 

 القرنفل االمثلة :    

 

 Papaveraceaeالعائلة  الخشخاشية  -17

 الصفات المميزة :

 اوراق كأسية نفضية  .1

 البتلات متعدة داخل البرعم .2

 االسدية غير محدودة  .3

 التميشم ةداري  .4

 الثمرة علبة والتفتح بثقوب  .5

 وةود عصير حليبي  .6
 

 االمثلة : الخشخاش    

 

 Verbenaceaeعائلة  المينا  -18

 الصفات المميزة :

 الساق رباعي االعلاع .1

 االوراق متقابلة  .2

 االزهار ةانبية التناظر .3

 ( مرتكزة على التويج2+2) 4اسدية  .4

 القلم ناشي من قمة المبيض  .5
 

 االمثلة : المينا     
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  Pollen grains اللقاح حبوب
في مواسم معينة من السنة تنضج االسدية وتتفتح متوكها لتنطلق منها ملايين من الدقائق كروية الشكل       

عادة والتي تسمى حبوب اللقاح او غبار الطلع , والهمية هـذه التراكيب والحتوائها على تغايرات ذات قيمة 

والتحلل وللحوامض والمركبات  تشخيصية عالية باالعافة الختلاف مظهرها الخارةي فأن مقاومتها للتعفن

. تحمل حبوب اللقاح في عاريات  Palynologyالكيمياوية تميزت بعلم خاص بها يسمى علم حبوب اللقاح 

 البـذور على المخاريط , اما في مغطاة البـذور فتنشأ داخل المتوك. 

وقد  (Monads and granular )تعد حبوب اللقاح بسيطة ان ظهرت عند النضج بشكل مفرد وحبيبية 

, اال ان اكثر  cotadsاو ثمانية   tetradsاو قد تنطلق بشكل متاميع رباعية  dyadsتنطلق بشكل ازواج 

المتاميع رابعية وتننظم فيها حبوب اللقاح بشكل متصالب او مربعة او معينية او شريطيه او هرمية. في 

لقاحي مع بعضها بمادة شمعية لتصبح  عائلة االوركيدات تلتصق ةميع حبوب اللقاح الموةودة عمن كيس

 . Polliniumكتلة متماسكة تسمى 

والـذي يتواةد على سطحه  Exineتحاط حبة اللقاح بغلافين الخارةي يتركب من الكيوتين ويسمى بـ 

معينة والغلاف الداخلي المكون من سلسلوز رقيق يعرف   taxaبزخارف مختلقة ومميزة للمراتب تصنيفية 

قدتمثل خروج  furrows or apertures, تقع بين الغلافين اخاديد انبات او فتحات تعرف بـ  intineبـ 

انبوب اللقاح وقد يختلف شكل االخاديد وموقعها وشكلها وعدد المنافـذ واستنادا" الى التباين الموةود بين هـذه 

وموقعها  Numberد الفتحات المعتمدة على عد  NPCالمنافـذ صنفت حبوب اللقاح بالطريقة المعروفة بالـ 

Position   و الهيئةCharacter    تختلف المنافـذ في شكلها وعددها وحتمها وكلما كثرت سمحت بتباد .

المواد بينها وبين المحيط وقد تتميز حبة اللقاح بأن الغلاف الخارةي رقيق  لسهولة نمو انبوب االنبات . 

لماسح اشكاال" متغايرة . تحتوي حبوب اللقاح على صبغتي تظهر حبوب اللقاح تحت المتهر االلكتروني ا

مايكروميتر  5الكاروتين والفلافونات . من الصفات التي يعتمد عليها هو حتم حبة اللقاح فيتراوح قطرها بين 

مايكروميتر , يتفاوت عدد حبوب اللقاح التي تنتتها النباتات حسب طريقة التلقيح وطريقة االنتشار  200الى 

وف البيئية. من التدير بالـذكر ان اكثر انواع الحساسية انتشارا" هي الناةمة من حبوب اللقاح والتي والظر

(حيث توثر على الغشاء المخاطي للقناة التنفسية فيتسبب عنه  hey fever, pollinosisتعرف بحمى القش ) 

 ,(   والمحور االستوائي    polar axis (P))محور القطبيفي حبة اللقاح هو ال ان اهم مايدر عطا .

equatorial axis (E)    والمعد  بينهمايحدد شكل الحبة 
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 اشكا  فتحات واخاديد حبة اللقاح وتسمياتها                                      
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  رية :ذالتجاهات التطورية في النباتات البـا
من المعروف ان النباتات التي عاشت في حقب زمنية بعيدة تطورت وتغيرت تدريتيا" بمرور الزمن للتكيف  

بصورة افضل للبيئة , تفترض نظريات التطور ان الكائنات الحية الي حقبة زمنية هي احفاد السلاف لها 

 ت من اشكا  بدائيةزعاشت قبلها بعصور وانحدرت عن اصل مشترك وان اشكا  الحياة العليا قد اشتق

مستويات وان اهم ما يحدث في المستوى االو  هو 3تحدث عملية التطور كما يلخصها دوبزانيسكي في  

ات طبيعة ميكانيكية وهي اعادة ترتيب التينات عمن ذتغيرات في التينات ) طفرات( يليه تغيرات 

ه الطفرات والتغيرات ذامها , هـالكروموسومات والتضاعف الكرموسومي او فقدان متموعة كرموسومية بك

ه الطفرات المستقبلا" فقد يقل ذاما المستوى الثاني فيتضمن مصير هـتعطي للتطور باستمرار مواده االولية . 

رة واالنعزا  تيعمل االنتخاب الطبيعي والهذترددها فتختفي او قد يزداد ترددها في االةيا  اللاحقة وعندئـ

ا حدث تزاوج غير ذا التنوع اما اذيدة , يتضمن المستوى الثالث تثبيت هـعلى تطعيم المتتمع بأشكا  ةد

 لك الى تباد  التينات وبالتالي الى اندماج المتاميع المتميزة. ذمحدود مع افراد متاميع اخرى فسوف يودي 

لبيان العلاقة بين التراكيب   Homologyوالتماثل  Analogyال بد من االنتباه الى حالتي التشابه    

ي نشأت منه كما في درنات ذالمتناظرة في االحياء, تشابه المظهر والوظيفة لكن االختلاف باالصل الـ

ر, من ناحية اخرى نتد ان ذالحلوة ففي كون ان االولى هي ساق بينما الثانية ةـالبطاطا ودرنات البطاطا 

  انها في الحقيقة مماثلة لها نفس االصل .اوراق البصل والحشائش تختلف في اشكالها اال

 

 :أدلة نظريات التطور 

 واستندت نظريات التطور ادلة كثيرة منها :  لقد عززت

: لم يعد فصل الكائنات سهلا نتيتة للتغايرات الظاهرية والتشريحية حتى بين افراد النوع تصنيف االحياء -1

ومن هنا تأتي صعوبة اتفاق العلماء على خط فاصل  وتدرج الصفات وانحدارها عن اصو  مشتركة  الواحد

 .بينها

: تتطلب عملية التطور فترات زمنية طويلة وتلعب التغيرات لوراثية والبيئة دورها في المتحترات -2

ي كان متماشيا" مع ذت الـاالنتخاب الملائم ولقد حفظت لنا المتحترات ما يكفي للدالبة على تغير الكائنا

التغيرات المناخية . ان انعدام المتحترات في طبقات ةيولوةية يعزى الى ندرة وةود االحياء او غيابها او قد 

يحتمل ان الكائنات البدائية ال تملك اةزاء صلبة. يكشف فحص الصخور الرسوبية عن تدرج االحياء من 

 ض الى االكثر تعقيدا" في االعلى منها.البسيطة نسبيا" في الطبقات السفلى من االر

: كل كائن في مرحلة ما يتكون من خلية واحدة , ان المراحل التنينية التي يمر االةنة والتشريح المقارن -3 

 بها الكائن تعطي صورة افضل عن خصائص معينة كشكل التنين والسويداء.

على الرغم من وةود بيئات متشابهة في مناطق مختلفة االانها التمتلك النباتات او  :التوزيع التغرافي -4

ان انعزا  القارات يسبب انفصا  على مستوى النوع او التنس فتزيرة نيوزلندا التي . الحيوانات نفسها

انفصا  ذـعزلت عن بقية اليابسة من زمن فأن اغلب نباتاتها وحيواناتها لها مميزات خاصة ويفترض انه من

 االراعي المتتاورة لبعضها عن بعض استمر التطور في كلتا المنطقتين لكن على امتداد خطين مختلفين.

: تمكن االنسان في حاالت كثيرة من ان يوةه التطور بواسطة االنتخاب ومن االنتخاب االصطناعي -5

وصل الى اصناف تتمع كل الصفات والتفاف بحيث تم الت أاالمثلة طور االنسان الحبوب مقاومة للبرد والصد

 التي يرغب بها. 

: تحتوي االحياء على عدد ثابت من الكرموسومات وان اي تطور قد ينشأ بواسطة الوراثة والخلية -6

الطفرات التينية وبأعادة ترتيب, حيث تعتبر الطفرة التينية تغيير كيميائي في التين نفسه وتغيير اماكن 

القواعد النتروةينية مما ينتج عنه صفات ةديدة. ان التضاعف الركموسومي ينتج عنه عدم اختزا  
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مما ينتج عنه   Colchineلكرموسومات الى النصف ويمكن استحثاثه بواسطة معاملة الخلايا بالكولتسين ا

 حيث تكون اكبر حتما", وهو شائع في النباتات.  (4n)نبات رباعي المتموعة الكرموسومية 

 مبادئ تشخيص الصفات البدائية والمتقدمة
i.  مبدا المصاحبةDoctrine of association ان عناصر االوعية الخشبية قد اشتقت من  ن المؤكديبدو م

 لك ان اكثر عناصر الخشب بداءة تتشابه مع القصيبات.ذالقصيبات ويستنتج من 

ii.  مبدأ االرتباطCorrelation ما يرتبط  اض الى ان الصفات البدائية غالبا"ا المبدا الى االفترذيستند هـ

 وةودها مع صفات بدائية اخرى.

iii. مبدا االساس المشتركCommon ground  ان اي صفة تظهر في ةميع او اغلب افراد المرتبة التصنيفية

يحتمل انها ورثت من سلف مشترك دون ان يكون طرأ عليها اي تغيير. ان السلف المشترك يعطي 

 سلف. خطوطا" تطورية تتباعد في اتتاهها عن بعضها البعض , وفي قسم منها تبقى النباتات مشابه لل

 

 اهم االتجاهات التطورية
 مبادئ عديدة هي:فأن هنالك  1967وسمث1958وثورن  1915استنادا" الى اراء ةارلس بسي 

  

 ( مبادئ عامة 1

 + بعض العمليات التطورية نحو زيادة التعقيد والتخصص وبعضها نحو التبسيط واالختزا  

 + ليس من الضروري التطوركل االعضاء في الوقت نفسه وبالتساوي وفي نفس  االتتاه 

 + التراكيب بأةزاء كثيرة متشابهة واطئة مقارنة بغيرها 

 

 ( مبادئ تتعلق بالتركيب العام للنباتات 2

 رةبعث+ الحزم الوعائية في الساق بشكل اسطوانه اكثر بداءة من الم 

 + القصيبات اكثر بداءة من االوعية 

 + الساق البسيط هو نمط قديم مقارنة بالساق المتفرع 

 + االوراق بالترتيب السواري سبق في الظهور المتقابل والترتيب المتباد   

 + التعرق الشبكي هو االسا  والتعرق المتوازي اشتق منه 

 + االوراق البسيطة سبقت المركبة 

 ل سبق فقدانه + وةود الكلوروفي 

 ينات سبقت عدم وةودهاذ+ وةود ا 

 

 ( مبادئ تتعلق بالزهرة3

 + االوراق التويتية هي الحالة الطبيعية اما فقدان التويج هو اختزا  للتركيب 

 + التحام االةزاء هي صفة متقدمة 

 +التناظر الشعاعي اقدم من التناظر التانبي  

 + االسدية كثيرة وطليقة بدائية مقارنة باالسدية القليلة والملتحمة 

 + المبيض المرتفع اقل بداءة من المبيض المنخفض 

 + التنين المستقيم عادة اكثر بداءة من التنين المنحني  

 + حبوب اللقاح الطحينية بدائية مقارنة بالمتكتلة او المتلاصقة 

 تطورا" من احادية المسكن + النباتات ثنائية المسكن اكثر 

   + الثمار البسيطة سبقت الثنار المتتمعة والمضاعفة 


