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 الرئيسية النباتية األقسام

 م.ق 380 أرسطو فقسمھا النبتات حجم أساس على النبتات لتقسيم األولى المحاوالت كانت linne باستعمال

 ومن .المزدوجة التسمية نظام اقتراح وكذلك الزھرية الصفات قام ذلك بعد ثم .وأعشاب وشجيرات أشجار إلى

 األربعة األقسام ذو مشھور نظاماً  وھوكر بنتام وضع حتى عليھا القائمة واألسس التقسيم نظم تتابعت ثم

 )الفطريات والبكتريا(  )Bryophyta(او  • Thallophyta الثالوسية تاتاالنب

 )ينتج سبورات –صنف من النباتات الينتج بذور ( • Pteridophyta الترددية تاتاالنب

 )االزھارالنباتات التي تنتج بذور من ( Tracheophyta)(او  • Spermaphyta البذرية تاتاالنب

  spermatophytes (seed plants)النباتات البذرية  .3

من ارقى النباتات التي تسود سطح الكرة ) وھي تلك النباتات التي تتكاثر بواسطة البذور(تعد النباتات البذرية 

االرضية في الوقت الحاضر واكثرھا تعقيداً من الناحية التركيبية ويزيد عدد االنواع التابعة لھا على 

  نوعا  300000

 :صنفين الى تقسم البذرية النباتات

   class gymnospermaeالبذور عاريات صنف 

  class angiospermaeصنف مغطاة البذور 

   flowering plantsويسمى الصنف االخير بالنباتات الزھرية 

  

  : تمتاز النباتات البذرية بما يلي

تكون بذور كنتيجة للتكاثر الجنسي وتعد ھذه الخطوة من الخطوات التطورية المھمة التي تميز ھذه  - 1

  . المجموعة عن مجاميع النباتات االخرى

حيث يتمثل  gametophyteواختزال الطور المشيجي  sporophyte او السبوري وغيبتعقد الطور ال - 2

الكميتوفايت الذكري  pollen grainsحيث تمثل حبوب اللقاح الطور االخير بحبوب اللقاح والكيس الجنيني 

الكميتوفايت االنثوي، ويمتاز الطور الكميتوفايتي اعتماده كليا في  embryo sac بينما يمثل الكيس الجنيني

  . تغذيته على طور السبوروفايت

تنتقل بوسائل عديدة منھا ) اححبة اللق(عدم الحاجة الى الماء التمام عملية االخصاب اذ ان المشيج الذكري  - 3

الرياح والحشرات والثدييات والمياه في حين ان وجود الماء ضروري التمام عملية االخصاب يعد خطوة 

  . تطورية ھامة ساعدة على التكيف للمعيشة على اليابسة
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راس بحجم ه من حيث تتكون الجذور والسيقان واالوراق ويتراوح حجمورقي الطور السبوري عقد ت - 4

  . الى نباتات عمالقة يصل ارتفاعھا الى اكثر من مائة متر lemnaالدبوس كما في عدس المي 

 microsporesاي سبورات صغيرة  heterosporesتمتاز البذريات بكونھا متباينة السبورات  - 5

رات المقصود ھنا بالسبو(وھذه تنمو الى نباتات مشيجية ذكرية وانثوية  megasporesوسبورات كبيرة 

  ). حبوب اللقاح او البيضة

  : تقسم النباتات البذرية الى مجموعتين كبيرتين ھما

   Gymnospermaeعاريات البذور ) صف(صنف  - 1

  Angiospermaeالبذور مغطاة ) صف(صنف  - 2

  

   Class Gymnospermaeعاريات البذور ) صف(صنف 

تعد عاريات البذور الحية بقايا الماضي، حيث يعتقد ان اول ظھور لھا كان في اواخر العصر الكربوني 

carboniferous period  وكانت لھا السيادة على جميع النباتات االرضية خالل معظم الدھر الوسيط

mesozoic ) نوعا مقارنة باكثر من  726مليون سنة اال انه لم يبقى منھا حاليا اال حوالي ) 55 - 230قبل

تعد اوطأ ھذه النباتات في  seed fernنوعا من النباتات الزھرية، ويعتقد بان السرخسيات البذرية  300000

وسميت بعارية البذور لكون البويضات فيھا والبذور الناتجة عنھا ال تحمل داخل تركيب . السلم التطوري

اة البذور، لذا فان البذور تكون محمولة على سطوح تراكيب كما ھو الحال في مغط) المبيض او الثمرة(مغلق 

ومن ) حراشف حاملة للبويضات(=  ovuliferousحرشفية منبسطة شبيه باالوراق تسمى حراشف بويضية 

تضم سبعة رتب ثالثة منھا و. والتي تعني عارية البذور gymnospermaeھنا جاءت الكلمة االغريقية 

  : ھيمنقرضة واربعة منھا باقية و

order Cycadales  رتبة السايكادات 

order Conifrenales  رتبة المخروطيات 

order Ginkgoales  رتبة الجنكواالت 

order Gnetales نيتالت جرتب ال  

 وتتمثل االولى بعائلة واحدة ھي العائلة conifrenalesو  gentalesمنھا رتبتان ھما يوجد في العراق 

ephedraceae  والرتبة الثانية تتمثل بالعائلةpinaceae  وھي عائلة الصنوبر وعائلة السرو

cupressaceae  وتحتوي على ثالثة اجناس ھي العرعرJuniperus والسروCupressus   والعفص

Thuja .اما الرتبة االولى فيوجد منھا في العراق نباتات دخيلة وتتمثل بالسايكادات .  
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  : وتمتاز عاريات البذور

وھي على نوعين ذكرية تحمل حبوب اللقاح  strobilusمرتبة بشكل مخاريط  ةاعضائھا التكاثري - 1

  . megaspores) السبورات الكبيرة( وانثوية تحمل البويضاتا microspore) السبورات الصغيرة(

تنتقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح الى البويضات ويحتوي انبوب اللقاح على نواتين ذكريتين تتحد احدھما  - 2

تختلف عن مغطاة البذور التي يحدث فيھا اخصاب (مع البيضة والثانية تنحل اي ال يوجد اخصاب مزدوج 

 endosperm (female gametophyte)السويداء  -خطا –غزير يسمى ويحاط الجنين بنسيج ) مزدوج

  . فلقة 17-1ويحتوي الجنين على 

  . تتكاثر خضرياً في حين ان التكاثر الخضري مألوف في مغطاة البذورما تتكاثر بالبذور ونادرا  - 3

في نسيج  gnetales رتبةاو ephedraceae عائلةفي ماعدا  tracheldsالعناصر الناقلة ھي القصيبات  - 4

 companion خاليا مرافقةيحتوي على اللحاء فال  كما انالتي تحتوي على اوعية وقصيبات الخشب و

cells وال اوعية او انابيب منخلية .  

  . جذورھا وتدية قوية والساق يحتوي على لب اال ان الجذور خالية منه - 5

او حراشف  coniferalesالثمار اما على شكل مخاريط مكونة من حراشف سميكة كما في المخروطيات  - 6

  . cupressaceaeرقيقة كما في السرو والذي يعود الى العائلة 

وبعض ) يطلق عليه بالمتحجر الحي( Ginkgoنكو يالجاوراق نباتاتھا معمرة دائمة الخضرة عادة ماعدا  - 7

  . فھي نفضية المخروطيات االخرى

نكو فھو يحتوي على اوراق يسم، اما الج 20 -ملم 2اوراقھا ابرية او حرشفية صغيرة او كبيرة طولھا  - 8

  . م او اكثر2فاوراقھا شبه سعفية يصل طولھا الى  cycadsبسيطة مروحية مقروضة القمة، اما الـ 

  

  class Angiospermaeصنف مغطاة البذور 

اھمت تعرف ھذه النباتات بالنباتات الزھرية وھي اكثر النباتات تطوراً وتعد الزھرة من اھم العوامل التي س

 cross pollinationفي سرعة تطور وتنوع النباتات الزھرية، فتطور الزھرة ضمن حدوث التلقيح الخلطي 

واسعة ساعدت على انتشار ) جينية(والذي زاد من التغايرات الوراثية حيث ادى الى ظھور تشكيالت وراثية 

ور الملقحات كالحشرات والطيور النباتات الزھرية وتكيفھا لبيئات مختلفة وقد رافق تطور النباتات تط

اي ذات اصل واحد او  monophyleticوالثدييات وھناك اراء حول نشوء ھذه النباتات اي في حالة كونھا 

عائلة  300نوعا تقع في حوالي  300000وتضم مغطاة البذور اكثر من . polyphyleticمتعددة االصول 

  . نباتية
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  مميزات مغطاة البذور 

  . زھارا تحمل حبوب لقاح وامشاج انثويةجميعھا تحمل ا - 1

وجود البويضات والبذور داخل تركيب مغلق ھو المبيض والذي يتحول بعد نضجه الى ثمرة في حين  - 2

تكون البذور في عاريات البذور مكشوفة على سطوح كرابل مفتوحة لذا فان انبوب اللقاح ينمو داخل القلم في 

ات زھرية تكون فيھا الكرابل ھناك ثالث حاالت نادرة جدا لنبات(مغطاة البذور حتى يصل الى الكيس الجنيني 

ً والبويضات غير محاطة كليا بجدار المبيض كما في الجنسين  ) ذيل الخروف( Resedaمفتوحة جزئيا

  Platanusواالسفندان 

تفقد اوعيتھا نتيجة للتخصص كما ان  cactiيحتوي الخشب على اوعية وقصيبات ولو ان الصبيريات  - 3

  . winteraceaeالعائلة بعض العائالت ال تحتوي على اوعية ك

  ). ينتج عنه جنين وسويداء( double fertilizationيحدث اخصاب مزدوج  - 4

يتم التلقيح بوسائل مختلفة كالرياح والحشرات والطيور واللبائن والمياه وغيرھا، بينما نجد في عاريات  - 5

  . البذور يقتصر على الرياح

  بية معظمھا نباتات عشبية اال انھا قد تكون خش - 6

 

   تقسم النباتات الزھرية الى صنفين ثانويين استنادا الى عدد الفلق

1- subclass monocotyledonae  ذات الفلقة الواحدة 

2- subclass dicotyledonae  ذات الفلقتين 

 8-3من ذوات الفلقتين فيھا انواع ذات عدد من الفلق يتراوح بين  protealesھناك حاالت شاذة في الرتبة 

ال تحتوي نباتاتھا على فلق، كما ان الفلق تكون معدومة في  balanophoraceaeفلق، بينما نجد العائلة 

 . orchids بعض انواع ذوات الفلقة الواحدة كما في الـ

  نقاط التشابه بين مغطاة ومعراة البذور 

  الطور المشيجي مختزل ويعتمد على الطور السبوري  - 1

  heterosporyالسبورات متباينة  - 2

  .تحتوي على انابيب لقاح وبذور وجذور وسيقان واوراق حقيقية - 3
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  مقارنة بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين 

monocotyledons Dicotyledons

 يحتوي الجنين على فلقة واالنبات ارضي عادة
تحتوي على زوج من الفلق والسويداء اما موجودة او غير

 عادةموجودة، االنبات ھوائي 
الجذر االولي قصير العمر وسرعان ما يبدل بالجذور العرضية 

 والجذر الوتدي ال يوجد
 الجذر وتدي والجذر االولي موجود

 اما ان تكون عشبية او خشبية عادة عشبية والقليل منھا على ھيئة اشجار كالنخيل والخيزران
الكمبيوم،الحزم الوعائية كثيرة ومبعثرة ومغلقة عادة اي خالية من 

 وقد تنتظم بحلقتين كما في الحنطة
الحزم الوعائية ذات عدد محدود ومنتظمة في حلقه فتكون 

 مفتوحة اي حاوية على كامبيوم
 نادر sheath رف شبكي والغمدعاالوراق ذات ت sheathالتعرق متوازي والغالبية ذات غمد 

  في الحلقة الواحدة 5-4اق الزھرية توجد االور الحلقات الزھرية تكون اوراقھا ثالثة او مضاعفاتھا
  

   The Flowerالزھرة  .4

ھي محور يحمل أعضاء التكاثر في النباتات الزھرية، وھي من الناحية المورفولوجية ساق متحورة ذات 

نمو محدود، السالميات أصبحت قصيرة واألوراق تقاربت بعضھا لبعض وتحورت وظيفتھا ألداء وظيفة 

أو ( النباتات المزھرة في التكاثر ھي العضو المسؤول عن عملية لزھرةوا .الجنسيخاصة وھي التكاثر 

حبوب  عمل على دمجوتتمثل الوظيفة البيولوجية للزھرة في أنھا ت). البذورمغطاة التي يطلق عليھا أيًضا 

  .البذور نثة من أجل إنتاجالمؤ البويضة المذكرة مع اللقاح

. التلقيح الذي يعقبه اإلخصاب ليؤدي في النھاية إلى تكون البذور وانتشارھا بواسطةالتكاثر تبدأ عملية 

جيل التالي لعملية التكاثر، كما أنھا تعد الوسيلة وبالنسبة للنباتات األرقى في التصنيف، فإن البذور تمثل ال

ويطلق على مجموعة األزھار على فرع . األساسية التي من خاللھا يشيع نمو أفراد الشعبة الواحدة في المكان

باإلضافة إلى كونھا العضو المسؤول عن عملية التكاثر في النباتات الزھرية،  .النورة من النبات وحاملھا اسم

فإن الزھور قد حظيت كذلك بإعجاب اإلنسان على مر العصور، حيث استخدمھا بصورة أساسية في 

  .في بعض األحيان للغذاء المحيطة به وكمصدر البيئة تجميل

  :تركيب الزھرة

  )دقةالم –الطلع  –التويج  –الكأس  –التخت  –العنق  –القنابة (أجزاء الزھرة   

، حيث يمكن أن تتفتح أوراقھا بعد ھذا النوع من التلقيح وقد ال ذاتية التلقيح بأنھا األزھار غير المتفتحة تتميز

عادةً ما تحتوي أزھار النباتات التي تعتمد على  .والمريمية البنفسج وينتشر ھذا النوع من األزھار في. تتفتح

. إلى الزھرة الحشراتوالتي تعمل بمثابة حافز لجذب  الغدد الرحيقية ناقالت اللقاح الحية على غدد تسمى
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، والتي تقوم بتوجيه ناقالت اللقاح دالئل الرحيق وتحتوي بعض األزھار على أنماط من ھذه الغدد يطلق عليھا

ال ھناك وال تز. وتعتمد األزھار أيًضا في جذبھا لناقالت اللقاح على الرائحة واللون. للبحث عن الرحيق

، على السحلبية الفصيلة فنباتات. بعض األزھار التي تستخدم أسلوب المحاكاة من أجل جذب ناقالت اللقاح

وتتميز الزھور أيًضا بأنھا متخصصة . سبيل المثال، تنتج زھوًرا تشبه إناث النحل في اللون والشكل والرائحة

يضمن انتقال حبوب اللقاح إلى أجسام ناقالت حبوب اللقاح التي  لألسدية من حيث الشكل وھناك ترتيب معين

وفي أثناء بحثھا عن ذلك ). كالرحيق أو حبوب اللقاح أو أنثى للتزاوج(تقف على الزھرة بحثًا عما جذبھا 

 – المياسم ل تلك الحبوب إلىعامل الجذب في العديد من أزھار الفصيلة الواحدة، تقوم ناقالت حبوب اللقاح بنق

 .في جميع األزھار التي تحط عليھا -المرتبة بدقة واضحة 

ومن بين ھذه . نقل حبوب اللقاح من زھرة إلى أخرىبباستخدام الرياح  ايضا بعض االزھار بالتلقيح تقوم

ونظًرا لعدم حاجتھا إلى جذب ناقالت حبوب اللقاح، . غيرھازھار، الحشائش األرضية وأشجار البتوال واأل

  . فإنه ال يشترط أن تكون ھذه األزھار جذابة سواء في الشكل أو اللون أو الرائحة

ر المذكرة وعادةً ما توجد األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية في أزھار منفصلة، حيث تحتوي األزھا    

على عدد من الخيوط الطويلة التي تنتھي باألسدية المكشوفة، بينما تحتوي األزھار المؤنثة على المياسم 

وبينما تتسم حبوب اللقاح في األزھار حشرية التلقيح بكبر حجمھا ولزوجتھا . الطويلة التي تشبه ريش الطيور

، فإن حبوب اللقاح في األزھار )وھو ما يمثل ميزة إضافية لناقالت حبوب اللقاح ( بالبروتين وكونھا غنية

التي يتم التلقيح فيھا عن طريق الرياح عادةً ما تكون صغيرة الحجم وخفيفة للغاية وذي قيمة غذائية منخفضة 

 .للحيوانات التي تتغذى عليه

صغيرة الحجم عادة تعرف  leaf axilالزھرة كما اي غصن اخر من برعم خاص يقع في ابط ورقة تنشا 

  . bractبالقنابة 

 

 

 

 

 

 

 



 

22                                                                                  جامعة واسط/ كلية الزراعة   2018‐2019  " تصنيف النبات“مقرر مادة 
الطائي الدكتور أزھر حميد –  

حبوب  يتم إنتاج. التناسلية األبواغ متباينة األبواغ، حيث تنتج نوعان من تعد النباتات الزھرية نباتات

النبات  مختلفة من النبات، ويعتبر أعضاء في) األبواغ األنثوية( والبويضات الملقحة األبواغ الذكرية) اللقاح

  . ھو الزھرة النموذجية حيث يحتوي على األعضاء الذكرية واألنثوية مًعا ثنائي األبواغ

إذا كانت الزھور ليس لھا عنق ولكنھا نمت عن إبط . ترتبط األزھار بالنبات من خالل مجموعة من الطرق

التي تحملھا تسمى  العنيقة وعندما تنمو زھرة واحدة على الساق، فإن. زھرة جالسةالورقة، يطلق عليھا 

إذا كان محور النورة ينتھي بمجموعة من األزھار، فإن الساق التي تحمل الزھرة . محور النورة

تنمو أجزاء الزھرة مرتبة  .الزھرة تخت ويكون للساق الزھرية نھاية طرفية تسمى .سويقة تسمى

   .التخت على محيطات دائرية زھرية في

بدًءا من قاعدة الزھرة أو أدنى عقدة بھا ووصوالً (ألجزاء األربعة أو المحيطات الزھرية لوفيما يلي توضيح 

  :إلى أعلى جزء فيھا

 ؛ والتي تتميز بلونھا األخضر، )السبالت( للكأسيات المحيط الزھري الخارجي المكون :الكأس

 .ولكنھا تشبه البتالت في بعض الفصائل

 والتي عادةً ما تكون رقيقة وناعمة وملونة حتى تجذب للبتالت المحيط الزھري المكون :التويج ،

 .عملية التلقيح الحشرات التي تساعد في إجراء

 في اللغة اليونانية، : االسدية andros oikia )وھو عبارة عن محيط واحد أو ) بمعنى بيت الرجل

حبوب  منھا، حيث يتم تكوين خيط في أعلى كل المتك ، ويوجدسداة محيطين زھريين من األسدية

 .الذكرية األمشاج وتحتوي حبوب اللقاح على .اللقاح

 في اللغة اليونانية، : المدقة gynaikos oikia )وھو عبارة عن واحدة أو ) بمعنى بيت المرأة

على  الكربلةھو العضو المؤنث المسؤول عن عملية التكاثر، ويحتوي  المدقةو .الكرابل أكثر من

من عدد من  المدقةتكون تقد ). ألمشاج األنثويةالتي تحتوي على ا(المبيض وبداخله البويضات 

وقد يتكون . على كل زھرة ةواحد كربلةالملتحمة مًعا؛ وفي ھذه الحالة، يكون ھناك  الكرابل

، الكربلةويقوم الطرف الدبق من  .)سائبة العنيقة حيث تسمى الزھرة( ةواحد كربلةالمتاع من 

لكي  أنبوب اللقاح كمسار يتخذه القلم كما يعمل. ، بااللتصاق بحبوب اللقاحبالميسم والذي يعرف

منھا إلى البويضات التي تحمل المواد المسؤولة عن ينمو من حبوب اللقاح الملتصقة بالميسم 

 .التكاثر
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على الرغم من أن التركيب الزھري المشار إليه أعاله يعتبر التركيب النموذجي لألزھار، فإن فصائل     

ولھذا التحور داللة في تطور النباتات الزھرية، كما أنه يستخدم . النبات المختلفة قد تحورت عن ھذا التركيب

فعلى سبيل المثال، يمكن . نطاق واسع من قبل علماء النبات لتحديد العالقة بين فصائل النباتات المختلفة على

فذوات  تمييز الشعبتين الفرعيتين من النباتات الزھرية بعدد األعضاء الزھرية في كل محيط زھري؛

ذوات الفلقة  في كل محيط زھري، بينما تحتوي) 5و 4أو مضاعفات (أعضاء  5أو  4تحتوي على  الفلقتين

اثنان، وإذا لم  ةالمركب المدقةفي  ابلالكروقد يكون عدد . على ثالثة أعضاء أو مضاعفات الثالثة الواحدة

يحدث ذلك، فإن الزھرة ال تكون مرتبطة بالخواص العامة السابق ذكرھا عن ذوات الفلقة الواحدة وذوات 

ويصف علماء . والمياسم كما أشرنا من قبل لكرابلا في معظم الفصائل، تحتوي األزھار الفردية على. الفلقتين

وعلى الرغم من ذلك، ففي بعض فصائل  .خنثى أو ثنائية الجنس أو كاملة النبات ھذه األزھار بأنھا أزھار

فقط أو ) المياسم(أحادية الجنس، حيث تحتوي على األعضاء الذكرية  أو لةغير كام النباتات، تكون األزھار

وفي الحالة األخيرة، إذا كان النبات مذكًرا أو مؤنثًا، فإن الفصيلة . فقط) الكرابل(األعضاء األنثوية 

أما إذا ظھرت األزھار المذكرة والمؤنثة أحادية الجنس على النبات نفسه، تعتبر  .ثنائية المسكن تعتبر

 .أحادية المسكن الفصيلة

التحورات الزھرية من التركيب األساسي للنبات في المقاالت التي تتحدث ثمة المزيد من المناقشات عن     

والتي يطلق  –وفي الفصائل التي تحتوي على أكثر من زھرة على المحور . عن األجزاء الرئيسية للزھرة

، ويمكن أن يشير ھذا المصطلح أيًضا بالنورة فإن تجمع األزھار ھكذا يعرف - األزھار المركبة عليھا اسم

وفي ھذا الصدد، ال بد من مراعاة الدقة عند اإلشارة إلى مصطلح . إلى الترتيبات المعينة لألزھار على الساق

اسم زھرة  عباد الشمس أو نبات األقحوان ففي مصطلحات علم النبات، ال يطلق على الواحدة من". زھرة"

المعروفة أيًضا باسم (ارة عن نورة مكونة من مجموعة من األزھار الصغيرة وھي عب –زھرة  رأس وإنما

ويمكن أن تتفق كل واحدة من ھذه األزھار من حيث الناحية التشريحية مع الوصف المذكور ). الزھيرات

ور ثمة نوع من التناظر في العديد من األزھار، فإذا كان الغالف الزھري مقسوماً إلى جزأين عبر المح. أعاله

وتسمى الزھرة منتظمة أو متعددة التناظر مثل،  –المركزي من أية نقطة، يتم تكون األنصاف المتناظرة 

أما إذا كانت الزھرة مقسومة إلى جزأين مع تكون خط واحد فقط يحتوي على أنصاف متناظرة، تكون . الورد

  .األوركيد الزھرة غير منتظمة أو وحيدة التناظر، كما ھو الحال في معظم أزھار
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  :Pedicelالعنق 

وتوجد بعض األزھار بدون عنق فتسمى أزھارا , عبارة عن فرع من النبات األصلي يحمل في نھايته الزھرة

أما إذا وجد العنق فتسمى الزھرة معنقة , Compositaeمثل أزھار الفصيلة المركبة  Sessileجالسة 

Pidicllate  مثل معظم أزھار الفصيلة الصليبيةCruciferae.  

  : Bractالقنابة 

. قد تكون مماثلة لحجم األوراق في النبات أو اصغر من ذلك, عبارة عن ورقة تشبه ورقة النبات العادية 

  ،  وتوجد في الجھة األمامية للزھرة

كما في زھرة  بالقنابة الملونةتكون عادة خضراء مثل أوراق النبات أو قد تتلون بلون بتالت الزھرة فتسمى 

   Bracteoles قنيباتيانا توجد أوراق صغيرة على أعناق األزھار تسمى أح .Bougainvillea spالجھنمية 

  :Reccptacleالتخت 

  .وتحمل عليه األوراق الزھرية, ھو الجزء الطرفي المنتفخ من العنق

  :Calyxالكأس 

. ووظيفته األساسية حماية الزھرة Sepalsويتكون من السبالت . ھو المحيط الخارجي من األوراق الزھرية

  .وقد تتلون بلون التويج , تكون السبالت خضراء عادة

  Gamosepalouقد تكون السبالت ملتحمة فتسمى الزھرة ملتحمة السبالت 

  . Polysepalousوقد تكون سائبة فتسمى الزھرة سائبة السبالت 

كما  Persistentالكأس المستديم  واإلخصاب فيسمىقد يستديم الكأس على التخت وال يسقط بعد عملية التلقيح 

  . Solanaceaeفي الفصيلة الباذنجانية 
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  :أشكال الكأس

  :الكأس سائب السبالت ال يوجد له شكل محدد بينما يتميز الكأس الملتحم السبالت بعدة أشكال منھا

  .كما في القرنفل Tubularأنبوبي . 1

بلتين  Cruciferaeكما في بعض أجناس الفصيلة الصليبية  Saccateجرابي أو جيبي . 2 حيث يوجد لكل من الس

  .الختزان الرحيق الذي يفرز من غدد عند قواعد األسدية, الجانبيتين ما يشبه الجيب عند القاعدة

  .Datura spكما في الداتورا  Urccolate, pitcher-likeشبه الجرة . 3

  .حيث يتخشب فيما بعد ,كما في الرمان Succulentلحمي . 4

  . Hibiscus spكما في الھبيسكس  Companulateناقوسي . 5

  . Tropaeolum sp كما في العايق و أبو خنجر Spurredمھمازي . 6

  .Labitaeكما في أفراد الفصيلة الشفوية  Labiateشفوي . 7

ي . 8 ي Pappusزغب ا ف عيرات كم غيرة أو ش فية ص د حرش ى زوائ أس إل ور الك ث يتح مس  حي دوار الش

Helianthus annuus .  

ة , قد ال تتميز السبالت عن البتالت في بعض األزھار � رة الجھنمي ا في زھ اذ يندمج المحيطان مع بعضھما كم

Bougainvillea sp  ري الف الزھ م الغ تالت بأس بالت والب مى الس ذ تس زاءة  Perianthعندئ مى اج وتس

  .Tepalsتبالت 

  .Hibiscus spكما في زھرة الھبيسكس  Epicalyxقد يوجد محيط خارج الكأس يسمى تحت الكأس  �

      

  :Corollaالتويج 

  .ألوان زاھية غالباً تجذب إليھا الحشرات ذات Petalsويتكون من بتالت , ھو المحيط الثاني بعد الكأس  -

تالت   - ة الب رة ملتحم ائبة فتسمى SymPetalousقد تكون البتالت ملتحمة فتسمى الزھ تالت س د تكون الب  وق

  . Dialypetalaeالزھرة سائبة البتالت 

يعتبر التحام البتالت أو انفصالھا ذا أھمية تصنيفية كبيرة اذ يقسم النباتات الى تحت صفين رئيسيين ھما تحت   -

  Archichlamydeae وتحت صف منفصل البتالت,  Metachlamydeaeصف ملتحم البتالت 
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  :ال التويجأشك

  :أيضا التويج سائب البتالت ال يوجد له شكل محدد بينما يتميز التويج الملتحم البتالت بعدة أشكال منھا

ليبي . 1 ليبية  Cruciformص يلة الص ز الفص و يمي داً وھ عا متعام ة وض تالت األربع ال الب ذ انص ث تتخ حي

Cruciferae.  

راد تحت  Papilionateفراشي . 2 ي أف ا ف ة كم ذ شكل الفراش م والشكل وتتخ ة الحج تالت مختلف ون الب حيث تك

  .في الفصيلة القرنية Papilionoideaeالفصيلة الفراشية 

  .Solanum spوفيه يتسع التويج الملتحم من القاعدة مباشرة كما في الطماطم  Rotateدائري . 3

  .Petunia spوفيه تتسع أنبوبة التويج تدريجيا إلى أعلى كما في البتونيا  Funnel- formقمعي . 4

ا Salver – formطبقي . 5 ا في الونك ل كم وبي طوي وق جزء أنب ا محموال ف ى جانبي حيث ينبسط التويج من أعل

Vinca rosa.  

ة عريضة  Comanulateناقوسي . 6 غ, حيث يتخذ التويج شكل الناقوس فاألنبوبة التويجي ا عرضھا أو  يبل طولھ

  .Comanula spأطول قليالً ولھا فصوص منبسطة كما في كامبونيال 

  .Labitaeكما في أفراد الفصيلة الشفوية  Labiateشفوي . 7

ا  Personateمقنع . 8 أيضا يكون التويج على شكل شفتين لكنھما يغلقان بواسطة انبعاج في من الشفة السفلى كم

  .antirrhinum majusفي حنك السبع 

  .Helianthus annusويوجد في االزھار الشعاعية لدوارالشمس  Lirulateشريطي ، شعاعي . 9

  

  :Androecium الطلع

رة ويكون من أسدية  يختلف عددھا  Stamensھو عضو التذكير في الزھ

ار اختالف اإلزھ ا ب يط , وتركيبھ ن خ داة م ب الس ك  Filamentوتترك ومت

Anther.  

تالت  � ادل المحيط الخارجي مع الب أو يكون ’ تترتب االسدية عادية بحيث يتب

  .متقابال معھا

ار تخرج من قواعد  � تخرج االسدية عادتا من التخت ولكن في بعض األزھ

  .Epipetalousالبتالت حيث تلتحم معھا فتسمى االسدية فوق البتلية 

د تكون م � ا في الفصيلة وتكون األسدية في متساوية في الطول أو ق ة كم ختلف
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ذه  4حيث توجد  Cruciferaeالصليبية  ان قصيرتان وتسمى االسدية في ھ اوية في الطول واثنت اسدية متس

رة حنك . Tetradynamousالحالة طويلة االربع  ا في زھ وقد توجد سداتان طويلتان واخريان قصيرتان كم

  .Didynamousالسبع وتسمى االسدية في ھذه الحالة طويلة االثنتين 

ي  � ا ف ا كم ا ومتوك دية خيوط تحم االس ده أو تل ى ح وط كال عل ام الخي وك أو بالتح ام المت دية بالتح تحم االس د تل ق

  .الفصيلة القرعية 

ة  ة المتكي ا باألنبوب ع ھن وط منفصلة ويسمى الطل ى الخي ا تبق وك بينم تحم المت د تل ي  Anther tubeفق ا ف كم

  . Helianthus annuusالزھرة القرصية لدوار الشمس

ويكون التحام الخيوط في عدة حاالت حسب عدد وحدات , او تلتحم الخيوط فقد بينما تبقى المتوك حرة 

  :الخيوط الملتحمة 

كما في  Stamenal tubeتلتحم الخيوط في حزمة واحدة ويسمى الطلع في ھذه الحالة باألنبوبة السدائية  �

  .Malvacaeالفصيلة الخبازية 

   Vicia spكما في الفول  Diadelphousتلتحم الخيوط في حزمتين ويسمى الطلع في ھذه الحالة ثنائي الحزم  �

  Polyadelphousكما في أزھار الموالح . وتلتحم الخيوط في حزم عديدة

  

 :Gynaeciumالمتاع 

 الكربلة من ثالثة أجزاءوتتكون . ويتكون من كربلة او عدد من الكرابل , ھو عضو التأنيث في الزھرة 

ويكون التحام الكرابل جزئيا أو , قد تلتحم الكرابل او تنفصل في األزھار المختلفة .الميسم , القلم , المبيض 

  .كليا 

  :Piacentationالوضع المشيمي 

يمي ع المش دار  الوض ات بج ال البويض ع اتص و موض ھ

يمة د المش ث توج داخل حي ن ال ة م ع , الكربل دد الوض ويتح

ل ھل ھي  ة اتصال البويضات داخل الكراب المشيمي بطري

  , على حواف الكرابل أم في وسطھا وھكذا 
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  :األوضاع المشيميةوفيما يلي أھم 

  :Parietalالوضع المشيمي الجداري . 1

ة , وفية يتكون المبيض من عدة كرابل ة واحدة فقط ذات مشيمة جداري ذلك تتكون غرف ا فقط وب تلتحم بحوافھ

  .Vica spكما في الونكا ) تلتصق بجدار الكرابل( تلتصق عليھا البويضات 

  :Axileالوضع المشيمي المحوري . 2

ة  ات الزھري ين النبات ر شوعا ب و االكث ذا الوضع تتصل , ھ ي ھ وف

ع  ل جمي ام حواف الكراب ن التح البويضات بمحور وسطي ناشئ م

اويا . البطنية وتقابلھا في الوسط ادة يكون عدد المساكن مس وفي الع

ة  يلة الباذنجاني ي الفص ا ف ه كم ي تكوين ة ف ل الداخل دد الكراب لع

Solanaceae.  

  :Marginalالوضع المشيمي الحافي . 3

افتي  في ھذا الوضع يكون مبيض الكربلة الواحدة ناشئ من التحام ح

د  ة وتوج يمة الحافي ان المش ان تكون ان الحافت ة وھات ة كربلي ورق

  كما في الفصيلة القرنية , البويضات على احدي ھاتان الحافتين 

  

  :Centralالوضع المشيمي المركزي . 4

ل . حورية تكون البويضان في ھذا الوضع موجودة على مشيمة م ين الكراب ولكن يحدث ان تتمزق الفواصل ب

  ليصبح المبيض وحيد المسكن وتبقى البويضات معلقة بمحور وسط المبيض كما في القرنفل 

  :Free centralالوضع المشيمي المركزي السائب . 5

ائبا  ل يظل س أعلى المبيض ب و ھو , في ھذه الحالة ينمو من قاعدة المبيض محور وسطي ال يتصل ب ذا الن وھ

  .امتداد لمحور الزھرة وليس له عالقة بجدار المبيض أو حواف الكرابل

   :Apicalالوضع المشيمي القمي . 6

ة الميسم ( نجد ھنا ان البويضة تتصل بحبلھا السري من قمة المبيض  ا في الخروع ) من ناحي  Ricinusكم

communis.  

  :Basalالوضع المشيمي القاعدي . 7

  .Bougainvillea spالجھنمية كما في ) ناحية التخت( البويضة تخرج من قاعدة المبيض اما ھنا نجد 
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  :الجنس في الزھرة 

ى � ار خنث ى , اغلب األزھ اً عل ذكير مع ى أعضاء التأنيث والت وي عل أي تحت

  .نفس الزھرة

ذه  .بينما ھناك أزھارا وحيدة جنس أي مذكرة فقط أو مؤنثة فقط  � قد تحمل ھ

ا  د الجنس ( األزھار مختلفة الجنس على نفس النبات فيسمى النبات ھن وحي

كن د المس روع ) وحي ي الخ ا ف ل . Ricinus communisكم د تحم وق

األزھار المؤنثة على نبات والمذكرة على نبات آخر من نفس النوع فيسمى 

  .كما في النخيل) وحيد الجنس ثنائي المسكن( النبات ھنا 

كما توجد نباتات تحمل أزھارا خنثى ووحيدة جنس في نفس الوقت فيسمى  �

  .كما في الليمون البلدي) متعدد الجنس وحيد المسكن( النبات 

  

  :Aestivationالتربيع الزھري 

  وھو يتخذ عدة اوضاع كما يلي , بعرف ترتيب السبالت والبتالت على المحور الزھري باسم التربيع الزھري 

  :Valvateترتيب مصراعي . 1

تالمس بجانب  ل ت اف او تراكب ب دون التف ى مستوى واحد ب تالت من التخت عل ه تخرج السبالت او الب وفي

ذ , بعضھا البعض داخل ويسمى حينئ ى ال د تنطوي ال ام ق وإذا كان المحيط الزھري ملتحما فإن مواضع االلتح

داخل  ى ال ي الحواف إل رز مواضع اال. بمنثن د تب ى أو ق ي الحواف إل ارج فيسمى المحيط منثن ى الخ ام ال لتح

  . الخارج

  :Contorted or spiralترتيب ملتف او حلزوني . 2

ذا  ا وھك ة التي تليھ ة الزھري اف , في ھذه الحاله يلتف طرف كل ورقة زھرية على طرف الورق ويكون االلتف

  .س عقارب الساعةفي اتجاھين حسب الزھرة اما التفاف مع عقارب الساعة أو التفاف عك

  :Imbricateترتيب متراكب . 3

 , يكون التراكب في األوراق الزھرية إما تنازلي أو تصاعدي او كونسي 

  : Ascending تصاعدي

  .وفيه تحيط الورقة الزھرية األمامية باألوراق الزھرية المجاورة

  :Descendingتنازلي 

  .التي من ناحية المحور باألوراق الزھرية المجاورةتحيط الورقة الزھرية الظھرية , بالعكس من السابق 
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  :Quincuncialكونسي 

ي  ا طرف داخل ة لھ ة المتبثي ة الزھري ان والورق ان داخليت ارجيتين واالخري ريتين خ ين زھ ون ورقت ة تك وفي

 .واالخر خارجي

 

 

  :انواع االزھار

  :يحدد وضع المبيض على التخت نوع الزھرة فقد تكون 

  :Epigynousزھرة علوية . 1

  وفيه يكون المبيض في موقع أسفل المحيطات الزھرية الباقية ملتحما مع التخت كما في زھرة دوار الشمس 

  :Hypogynousزھرة سفلية . 2

  .وفيه يكون المبيض في وضع اعلى من المحيطات االخرى كما في اغلب االزھار

  :Perigynousزھرة محيطية . 3

  .Cassia spواحد كما في زھرة الكاسيا  تكون كل أجزاء الزھرة في محيط
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  :Symmetryالتناظر في الزھرة 

ميت  � ولي س اع ط ن قط أكثر م اثلين ب فين متم ى نص رة إل يم الزھ ن تقس إذا أمك

  . Regularأو منتظمة  Actinomorphicالزھرة متناظرة 

ى  Zygomorphicتكون الزھرة وحيدة التناظر  � يمھا إل إذا كان من الممكن تقس

  .في الفصيلة الشفوية والصليبية كما فقط نصفين متشابھين بقطاع طولي واحد

اظر ق � ة تن رة عديم ون الزھ ن الحصول Asymmetricalد تك تمكن م م ن إذا ل

 Irregular .شكلعلى نصفين متشابھين عند قطعھا بأي 

 

  

  :Inflorescenceالنورة 

ز بوجود  مغطاةولكن اغلب ازھار , قد تكون الزھرة وحيدة تنشأ من برعم طرفي في نھاية الساق ذور تتمي الب

  .األزھار في نورات

  :وتنقسم الى , تعرف النورة بأنھا ترتيب األزھار على المحور الزھري 

رع  Cymose) سيمية(نورات محدودة  � م تتف رعم الطرفي ث أ من الب رة تنش وفيھا ينتھي المحور الزھري بزھ

ة راعم الجانبي ن الب رى م ار األخ دة ( األزھ د قاع ورة وأصغرھا عن أعلى الن ودة ب ار موج ر األزھ ون اكب تك

 ).النورة
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ورات غي � دودة  رن يمية( مح ى  Racemose) راس و أعل يا نح ار رأس ابق تتكشف األزھ ن الس ى العكس م عل

رة  دة , الزھ ار جدي أ أزھ ا استطال المحور الزھري تنش دة ( , أي كلم د قاع ار موجودة عن ر األزھ تكون اكب

 ).النورة وأصغرھا في قمتھا
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  تفتح االزھار فيھا من القاعدة الى القمة تكون غير محدودة عندما ت

  بينما التي يكون تفتح االزھار فيھا من القمة الى القاعدة تكون محدودة 
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