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Plantتصنیف النبات  Taxonomy

د. اریج عبد الستار

المقدمة : 

منذ ان وطأ االنسان البسیطة كان اھتمامھ منصبا في التعرف على المخلوقات التي تشاركھ الحیاة علیھا لذلك 
كرس جھده في بادئ االمر بالتعرف علیھا وكیفیة االستفادة منھا والتمییز بین ما یستعملھ في غذائھ وما 

ذلك الوقت والى یومنا ھذا بقیت النباتات یستفاد منھ في كسائھ او دوائھ او مسكنھ ، خاصة النباتات ، ومنذ 
تشكل الجانب االھم في حیاة االنسان واحتلت اھمیة كبیرة ال تضاھیھا اي من الموجودات االخرى في 

محیطھ ، فأخذ یدرسھا دراسة شاملة في مختلف اطوار التقدم الحضاري التي جربھا ولحد االن ، ومع توسع 
ظروف حیاتھ وتطور النباتات وتعدد انواعھا واختالف الظروف البیئیة مدارك ومفاھیم االنسان وبعد تعقید 

والمناخیة بدأ توجھ االنسان ینصب في ترتیب وتقسیم تلك النباتات وتبویبھا بشكل یسھل علیھ االستفادة منھا 
واستخدامھا في حیاتھ ، وما زال یفكر في ابتداع طرق مختلفة لیحقق اغراضھ الى ان توصل الى فكرة 

یم تلك النباتات الى مجامیع ترتبط بعالقات مظھریة وبیئیة مختلفة اذ كانت بدایة علم تصنیف النبات تقس
Plant Taxonomy.

Taxonomyعلم التصنیف 

وھو علم یبحث في تشخیص وتسمیة الكائنات الحیة وترتیبھا بنظام تصنیفي یوضح عالقاتھا التطوریة مع 
nemosتعني ترتیب و Taxoمشتق من اللغة االغریقیة اذ ان مصطلحTaxonomy.  ان كلمة بعضھا 

تعني قانون فیصبح المعنى قانون الترتیب .

الھدف من علم تصنیف النبات  واھمیتھ 

لوضع النباتات في ھو محاولة التوصل الى طریقة او نظام النباتتصنیفان الھدف االساس من علم 
قات الوراثیة التي تربط بینھا لتسھیل مھمة دراستھا . ویكون ذلك في مجامیع استنادا الى اوجھ التشابھ والعال

غایة االھمیة اذ ان ھنالك اكثر من نصف ملیون نوع (المكتشفة فقط) من مختلف اشكال النباتات التي 
الف نوع من تلك النباتات ھي من 300تستوطن سطح الكرة االرضیة في الوقت الحاضر ، وان اكثر من 

بذریة ، فضال عن ان الكثیر من النباتات تكتشف یومیا في مختلف بقاع العالم ، اذ ورد في تقریر النباتات ال
نوع جدید تعود للنباتات الزھریة وحدھا ، فضال عن ان 2000انھ في كل عام یكتشف بحدود الحد الباحثین 

ي تقدیر حجم المشكلة التعملیة التطور المستمرة تنتج انواعا جدیدة في كل بقعة من االرض ، لذلك یمكن 
یجابھھا علم تصنیف النبات في ھذه المھمة الشاقة ، اذ انھ من غیر المعقول والممكن ان لھذا الكم الھائل من 

النباتات المتنوعة والمتغایرة كل على حدة ومفصول عن بقیة االنواع ، فاصبح من المتعذر على اي عالم 
ھذه االنواع مالم یستند على نظام معین یضع ھذه الكائنات في مجامیع كبیرة متمیزة نباتي تشخیص معظم 

یمكن عن طریقھا معرفة الخصاىص العامة لكل االفراد التي تنتمي الى ایة واحدة من تلك المجامیع كان 
البعض تكون ھذه المجموعة (عائلة) البقولیات او مجموعة الحبوب او النخیل وھكذا . وھو نظام یشبھھ 

بنظام المكتبات التي ترتب الكتب حسب طبیعة مواضیعھا لتسھیل الوصول الیھا . 
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وال یقف طموح علماء التصنیف الحدیث بوضع ھذه النباتات في مجامیع لتسھیل دراستھا فقط بل تعداه الى 
ي وریة التمحاولة التوصل الى العالقات الوراثیة بین ھذه المجامیع مع بعضھا فضال عن العالقات التط

، اذ اھتم علم التصنیف بعد تطوره بثالث نواح تشدھا مع اسالفھا التي عاشت وانقرضت منذ مالیین السنین 
مترابطة وھي تشخیص النباتات وتسمیتھا وتصنیفھا . 

Identificationالتشخیص : -1
ود ھل ھو وھي تھدف الى معرفة ھویة اي نبات ، اي معرفة المجموعة التي ینتمي الیھا ، والمقص

مشابھ الي نبات معروف سابقا ام ھو نبات تم اكتشافھ حدیثا ال یوجد لھ شبیھ من قبل . ان عملیة 
التشخیص تتم اما بالرجوع الى ما نشر من كتب و بحوث في وصف النباتات او االستعانة بمفاتیح 

ودعة في المعاشب نباتیة تم اعدادھا لھذا الغرض ، او بالمقارنة مع نباتات تم تشخیصھا مسبقا م
Herbaria التي ال تخلو منھا اي جامعة كبیرة او معھد مختص او متحف للتاریخ الطبیعي ، فان

ننا بذلك قد توصلنا الى تشخیصھا ، اي معرفة اسمھا ھا فات تلك العینة مطابقة الي من نماذجكان
ودنا تا جدیدا على العلم وھذا یقالعلمي و المجموعة التي تنتمي الیھا ، واال فاننا نكون قد اكتشفنا نبا

الى الناحیة الثانیة من اھتمامات علم التصنیف . 
Nomenclatureالتسمیة :-2

تھتم في اعطاء اسم علمي لكل نبات جدید یكتشف وحسب القواعد الدولیة في التسمیة النباتیة 
International Rules of Botanical Nomenclature

Classificationالتصنیف -3
ان زیادة انواع النباتات حالیا الذي وصل الى النصف ملیون نوع لذا كان من الضروري وضع اي 

استنادا الى عالقات القرابة (التي Categoriesنبات او اي مجتمع من النباتات في مجموعات 
ي فتعكسھا بعض الصفات المظھریة) فیما بینھا . اذ ان النباتات الحالیة انحدرت من اسالف سحیقة

القدم وحسب نظریة التطور فان ھناك عالقات وراثیة على درجات متفاوتة تربط بین انواع النباتات 
المعاصرة من جھة وبینھا وبین اسالفھا من جھة اخرى . لذلك توضع النباتات التي تشترك فیما 

Speciesحدا ال انھا تمثل نوعا واقي مجموعة واحدة یقال عنھا فعبینھا بعدد من الصفات االساسیة 
ثم توضع االجناس Genusوتجمع االنواع المتقاربة الصفات في مجموعة اكبر تعرف بالجنس 

وھكذا صعودا الى اعلى المراتب Familyالمتقاربة في مجموعة اخرى اوسع یطلق علیھا العائلة 
التصنیفیة ویحاول ھذا التدرج ان یعكس العالقات الطبیعیة بین النباتات قاطبة على اسس التشابھ 

القائمة على الروابط الوراثیة فیما بینھا . وھذا ما یعرف بتدرج المراتب اي ضم المجامیع في 
لتي تحتھا . تسلسل تصاعدي تكون فیھ كل مجموعة اوسع من المجموعة ا

ویسعى علم التصنیف ایضا الى محاولة التعرف على جمیع انواع النباتات التي تغطي الكرة 
االرضیة وتحدید اسمائھا وممیزاتھا وعالقاتھا مع بعضھا ومجاالت تطورھا فھو یسعى الى معرفة 

ن لذلك على سطح االرض وخواص ومواطن وجودھا ، اذ االكیفیة التي توزعت بھا ھذه النباتات
من منطقة الى اخرى وھذه بدورھا یمكن ان تقود الى معرفة المناطق ارتباطا وثیقا بھجرة النباتات

والعوائل Generaوحتى االجناس Origin of speciesالجغرافیة التي نشأت فیھا االنواع 
Families ولھذا یھتم علم التصنیف ایضا بدراسة ما یعرف االن بالجغرافیة النباتیة ،

Phytogeography ومعرفة االسباب التي تفرض على بعض النباتات العیش في موطن معین
عنھا وما ھي االتجاھات دون غیره وكم مضى علیھا في ھذا الموطن وما سرعة ھجرة افرادھا 
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التطوریة التي ترافق سلوكھا ھذا . كل ھذه المعلومات وغیرھا تقوم اما على شكل موسوعات نباتیة 
Florasصص كل منھا بنباتات منطقة جغرافیة معینة فضال عن قیام الجامعات والمتاحف یتخ

العلمیة المختصة ومعاھد كثیرة بجمع النباتات وتجفیفھا وحفظھا في معاشبھا لتبقى وثائق طبیعیة 
عن الثروة النباتیة لبالدھا وللعالم اجمع وھي في نفس الوقت شواھد على حقیقة البحوث العلمیة التي 

علیھا . تجري

: Herbariumالمعشب 
ھو المخزن او المستودع الذي تحفظ فیھ العینات النباتیة المكبوسة والمجففة والمرتبة بتسلسل تبعا 

لنظام تصنیفي معین ، وتعتبر ھذه العینات ثروة علمیة وفي متناول الكثیر من طالب العلم والباحثین 
في مجال النبات .

:Floraالموسوعة النباتیة 
وھي كتاب شامل یتضمن معلومات تفصیلیة عن الغطاء النباتي الطبیعي لمنطقة جغرافیة معینة من 

العالم فضال عن ما تحتویھ من معلومات عن الجغرافیة الطبیعیة والجیولوجیة والتضاریس 
وتستعرض البیئات المختلفة وظروف المناخ لتلك المنطقة . 

ى عالقة علم التصنیف بالعلوم االخر
ال یزال علم تصنیف النبات یطمح في الوصول الى ھدفھ االعلى وھو وضع نباتات العالم على كثرة 
انواعھا في نظام تصنیفي واحد یظھر حقیقة عالقات القرابة بینھا وھذا ما یعرف بالنظام التصنیفي 

ت وھي :لھذا كان البد من االستعانة بمختلف فروع علم النباPhylogenetic systemالتطوري 

ان وصف الجسم النباتي بكل مكوناتھ الخطوة االولى :Morphologyعالقتھ بعلم التشكل -1
واالساسیة التي یقوم علیھا علم التصنیف ویعطي علم التشكل كل المفردات التي تعبر عن 

الخصائص المورفولوجیة بصورة دقیقة وكاملة لیسھل عمل الوصف والتشخیص والتصنیف ، 
لعموم تشمل ھذه الخصائص كل ویساعد الباحث على االنتباه بما تمكنھ من وصفھ ، وفي ا

الصفات المتعلقة بالشكل والتركیب التي تفید الباحث الغراض الوصف المقارن بین نبات واخر 
الواحدة بانھا (اي مظھر من مظاھر النبات الذي یمكن ، ویمكن تعریف الصفة المورفولوجیة 

والموقع والترتیب قیاسھ او عده او تقویمھ ) وتشمل ھذه الصفات الشكل والطبیعة والحجم 
والعدد والتناظر واللون ومدة البقاء .فضال عن اي مظاھر اخرى لكل من الجذور والسیقان 

والبراعم واالوراق واالزھار والنورات والثمار والبذور .

یستفاد من تشریح االعضاء الخضریة للنباتات البذریة :Anatomyعالقتھ بعلم التشریح -2
الغراض تصنیفیة متعددة منھا تشخیص اي جزء او شضیة من الجسم النباتي او النبات ككل ، 

وفي تحدید العالقات الوراثیة بین المراتب التصنیفیة على مستوى النوع والمستویات االعلى 
بتركیب الخشب من حیث وجود االوعیة منھ . وان اھم الخصائص التشریحیة ما یتعلق 
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وترتیبھا والقصیبات وااللیاف واالشعة اللبیة والحلقات السنویة اذ افادت كثیرا في عملیة 
التشخیص واعطاء االدلة على االتجاھات التطوریة فضال عن اھمیة تشریح االوراق النباتیة بما 

لھا بما في ذلك الخالیا تعطیھ من خصائص عن تركیب البشرة والثغور وتوزیعھا واشكا
الحارسة والخالیا الملحقة بھا .

لقد ثبت من خالل دراسة حبوب اللقاح الحدیثة :Palynologyعالقتھ بعلم حبوب اللقاح -3
والمتحجرة باھمیتھا في تصنیف النباتات الراقیة وفي تفسیر المشاكل المتعلقة بدراسة الطبقات 

ة واالسالف النباتیة . ساعد على ذلك التقدم الكبیر الذي الجیولوجیة والبیئات النباتیة القدیم
حصل في صناعة المجاھر . فضال عن تمیز حبوب اللقاح بتنوع اشكالھا واختالف مظاھرھا 

واحجامھا وانھا سھلة التحضیر لالغراض الدراسیة .

ان التعرف على الخصائص الجنینیة یتطلب جھدا كبیرا :Embryologyعالقتھ بعلم االجنة -4
اال ان ھذا الحقل قدم الكثیر لعلم التصنیف وتاتي الصعوبة في ھذا المجال من ضرورة قطف 

االزھار في مراحل معینھ من نموھا ومن تثبیتھا وتقطیعھا وتلوینھا وھذا یحتاج الى مھارة 
وتكوین حبوب اللقاح والبویضات بما في ذلك عالیة ، یفید ھذا المجال في معرفة مراحل نمو

الكیس الجنیني وتكشف ونمو الطور الجنیني وتكشف ونمو الطور المشیجي الذكري واالنثوي 
والمراحل التي تمر بھا البیضة المخصبة حتى تحولھا الى جنین ناضج مع ما یحیط بھ من اغلفة 

البذرة . 

الخلیة دراسة جمیع خصائص الخالیا بما في ذلك یتضمن علم:Cytologyعالقتھ بعلم الخلیة -5
الشكل واالعمال و الوظیفة وما تحتویھ من عضیات ، ویتعامل علم (النوى الخلویة) 

Karyology مع النواة والمادة الوراثیة (الكروموسومات) التي بداخلھا اما استفادة علم
لتعدد الكروموسومي التصنیف من ھذا المجال فھي ما یقدمھ من معلومات عن ظاھرة ا

Polyploidy بینما تكون معدومة في %35( التي یصل تردد ظھورھا في مغطاة البذور الى
عاریات البذور) فضال عن اشكال الكروموسومات واحجامھا واعدادھا . 

یھتم علم الوراثة بدراسة التغایرات والتشابھات وانتقالھا من :Geneticsعالقتھ بعلم الوراثة -6
) وما Genotypeجیل الى اخر . كما افاد في اظھار البنیة الوراثیة او الطراز الجیني (

) في الفرد الواحد والقى Phenotypeیتكشف عنھ او ما یعبر بھ من المظاھر الخارجیة ( 
الطبیعي ، ومن االھتمامات التي یھتم بھا علم الضوء على الطفرات الوراثیة واالنتخاب

التصنیف ھي معرفة تلك التغایرات التي تعج بھا المجتمعات الطبیعیة لالحیاء ووصفھا ، وقد 
استطاع علم الوراثة الحدیث ازالة الكثیر من التناقضات القدیمة المتعلقة بمفھوم النوع عندما اكد 

في تغیر مستمر) تختلف افراده بعضھا عن بعض من ان النوع ھو مجتمع بایولوجي دینامیكي(
الناحیة الشكلیة (المورفولوجیة) وان لھا القدرة على التزاوج فیما بینھا.
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ان :Biochemistry and Physiologyعالقتھ بالكیمیاء الحیاتیة وعلم وظائف االعضاء -7
اھتموا ماء التصنیف الذینالتقدم السریع الحاصل في كیمیاء النبات وتوفر نتائجھ بین ایدي عل

.كثیرا بالخصائص الكیمیائیة والفسلجیة للنباتات لالستفادة منھا في حل المشاكل التصنیفیة 
ساعد ذلك في اجراء مقارنات بین التركیب الكیمیائي (انواع ونسب البروتینات والزیوت 

على مختلف Taxaفیة والفینوالت واالمالح والحوامض والقواعد) التي تحتویھا المراتب التصنی
المستویات ، كما تم الجمع بین الصفات المظھریة والخصائص الكیمیائیة في دراسة مختلف 

فما دون ، واصبحت اضافة مایعرف بالوقت Genusالمراتب السیما على مستوى الجنس 
الى المعلومات المستقاة من مصادر كثیرة Chemo Taxonomyالحاضر بالتصنیف الكیمیائي 

قدمت الحلول للعدید من المشاكل التي وقفت لفترة طویلة في طریق علم التصنیف . 

للبیئة اتصال وثیق بتصنیف النباتات والحیوانات على حد سواء : Ecologyعالقتھ بعلم البیئة -8
اذ تكمن اھمیتھ في معرفة: 

)Floraالمجتمعات النباتیة (انتشار وتوزیع االنواع في -1
Taxaالعالقات الوراثیة والتطوریة بین المراتب التصنیفیة -2
التغیرات التي تحدث ضمن المجتمعات النباتیة والتكیفات التي تصاحبھا نتیجة التباین في -3

العوامل الفیزیائیة كالریاح والحرارة والضوء والرطوبة وتباین العوامل الكیمیائیة في التربة 
لمیاه. وا

Antibiosisة والتضادیالعالقات بین الكائنات الحیة التي تتمثل بالتعایش والتنافس والتطفل-4
وغیر ذلك . 

ان االجزاء النباتیة التي تحفظ في باطن :Paleobotanyعالقتھ بعلم المتحجرات النباتیة  -9
، اذ Megafossilsاالرض من خشب واوراق او ثمار او بذور تعرف بالمتحجرات الكبیرة 

وھي تعود الى مختلف االزمنة الجیولوجیة.توجد ھذه االجزاء اما بھیئة مضغوطة او مطبوعة 
Paliozoicیتالف قسم تاریخ االرض الغني بالمتحجرات من ثالثة دھور ھي : الدھر القدیم 

ملیون 225ویبدأ قبل حوالي Mesozoicھر الوسیط دملیون سنة ، وال570ویبدأ قبل حوالي 
ملیون سنة .65ویبدأ قبل حوالي Cenozoicسنة ، والدھر الحدیث 
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Plant Taxonomyتصنیف النبات :

د. اریج عبد الستار

Spermatopytes(النباتات البذریة (Seed plants

الى وذلك لما وھبھا الخالق سبحانھ وتعتعتبر النباتات البذریة من اكثر النباتات انتشارا على سطح االرض
وكانت والوجودا على سطح االرض بیئات وھي ارقى النباتاتمن المعیشة في جمیع المن وسائل تمكنھا 

تزال المصدر الغذائي االول الذي الغنى عنھ تشاركھا المخروطیات في االھمیة كافضل مصدر لالخشاب ، 
ان وجود ھذه النباتات على سطح الكرة االرضیة ھو الذي یعطي معظم الحق لمن ینظر الیھا من الفضاء 

نوع 300000اتات البذریة على التابعة للنبSpeciesیزید عدد االنواع بتسمیتھا بالكوكب االخضر . 
وتعتبر االكثر تعقیدا من النواحي التالیة : 

الناحیة التركیبیة : ان ظھور البذور نتیجة التكاثر الجنسي لھذه المجموعة یعد خطوة تطوریة غایة -1
في االھمیة وھي التي میزتھا عن كل المجامیع النباتیة التي سبقتھا في الوجود ، فضال عن بلوغ الطور 

Gametophyteفیھا اوج الرقي والتعقید بینما اصبح الطور المشیجي Sporophyteالسبوري 
اعتماده كلیا في تغذیتھ على الطور السبوري . كما اصبحاذا ما قورن بالسرخسیات ، مختزال جدا 

ھي وان اسلوب التكاثر في النباتات البذریة یمثل اخر خطوة لتكیف النباتات الى المعیشة البریة -2
خطوة تطوریة ، اذ اصبحت ال تحتاج الى الماء التمام عملیة التكاثر، فالمشیج الذكري لم یعد یسبح 

للوصول الى المشیج االنثوي بل ھو محفوظ داخل حبة لقاح تنقل اما بواسطة الریاح او الحشرات او 
ى الماء في عملیة الطیور او الثدیات محررا بذلك الى حد كبیر النباتات البذریة من االعتماد عل

الذي یمر خاللھ المشیج الذكري الى البویض Pollen tubeاالخصاب ، وان تكوین انبوب اللقاح 
Ovule . یعد ھو االخر خطوة تطوریة ھامة ساعدت على التكیف للمعیشة على الیابسة

الذي یقع بدوره داخل البذرة ، ولقد صاحب تكوین Embryoتنتج عملیة االخصاب تكوین الجنین -3
البذور والحیاة على الیابسة تطور واسع في الجذور والسیقان واالوراق من حیث الشكل والتركیب 

والوظیفة االمر الذي جعل النباتات البذریة االكثر عددا وانتشارا بین النباتات االرضیة . 

بیرتین ھما : تقسم النباتات البذریة الى مجموعتین ك
Class : Gemnospermaeصف عاریات البذور -1

نوع حي بعد ان انقرض منھا العدد الكبیر ، وھي نباتات 700تضم ھذه المجموعة حالیا حوالي -ا
ملیون سنة اي في 200عریقة في القدم ولھا تأریخ طویل یعتقد ان اول ظھور لھا كان قبل حوالي 

ط اي سیاواخر العصر الكربوني وقد كانت لھا السیادة على جمیع النباتات االرضیة خالل الدھر الو
ملیون سنة مضت . 55-230في الفترة مابین 

اذ كشفت المتحجرات انھا اوطأھذه النباتات Seed fernsیعتقد انھا نشأت من السرخسیات البذریة -2
رقیاً (اي االكثر بداءة).
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سمیت بعاریات البذور بسبب ان البویضات فیھا والبذور الناتجة ال ُتحمل داخل تركیب مغلق -3
كما في النباتات الزھریة لذلك لم تتوفر الحمایة الكافیة للبذور في اول نباتات ثمرة) (المبیض او ال

بذریة ظھرت الى الوجود ، اذ ان االزھار فیھا لم تكن قد ظھرت بعد ، لذلك نشأت البذور على 
التي تنتظم عادة على شكل Carpelsسطوح تراكیب حرشفیة منبسطة شبیھة باالوراق ھي الكرابل 

ومعناھا بذور عاریة. Gymnospermsمخروط ومن ھنا جائت الكلمة االغریقیة 
3000الكثر من ان جمیع عاریات البذور ھي نباتات خشبیة ومعضمھا اشجار عمالقة قد تعمر-4

و على سنة وبعضھا یكّون غابات شاسعة تكاد تخلوا من غیرھا من النباتات ، اما الباقي منھا فھ
شكل شجیرات تنتعش في ظروف الجفاف القاسیة ، ولم یعرف لھا اي نبات عشبي ال في متحجراتھا 

وال في انواعھا المعاصرة .

ممیزاتھا :

) Strobili(جمعھا Strobilusاعضاء التكاثر فیھا مرتبة عادة بشكل حلزوني یعرف بالمخروط -1
او انثویة Microsporesسبورات الصغیرة وھذه المخارط اما ذكریة تحمل حبوب اللقاح او ال

. تحمل حبة اللقاح باالضافة الى الخلیة Megasporesتحمل البویضات او السبورات الكبیرة 
نواتان ذكریتان اال ان واحدة منھا فقط تقوم بعملیة االخصاب ( وبھذا Vegetative cellالخضریة 

، یحاط الجنین في اغلب یھا اخصاب مزدوج) تختلف عن مغطاة البذور االكثر تطوراً التي یحدث ف
ویختلف عدد الفلق فیھ Endospermانواعھا بنسیج غزیر جرت العادة ان یسمى خطأ السویداء 

من واحدة الى حلقة تضم سبع عشرة فلقة . 
تتكاثر بالبذور ونادراً ما تتكاثر خضریاً ، في حین ان ھذا النمط من التكاثر مألوف في النباتات -2

یة (مغطاة البذور).الزھر
ھي العناصر Tracheids) تكون القصیبات Gnetaceaeفي جمیع عاریات البذور (عدا عائلة -3

عدا انواع قلیلة منھا . كما Vesselsالناقلة الوحیدة في نسیج الخشب اذ ال توجد فیھ اوعیة خشبیة 
نخلیة مفردة بدال من وفیھ خالیا مCompanion cellsان اللحاء فیھا عدیم الخالیا المرافقة 

اة نباتات مغطاالوعیة المنخلیة التي تتكون من سلسلة من الخالیا ، اذ ان ھذه خصائص تتمیز بھا 
البذور عدا البدائیة منھا . 

جذورھا وتدیة قویة وان الساق فیھا تحتوي على لب اال ان الجذور خالیة منھ .-4
او من Coniferalesالثمار اما على شكل مخاریط من حراشف سمیكة كما في المخروطیات -5

.Cupressaceaeحراشف رقیقة كما في عائلة السرو 
نباتات معمرة غالبا دائمة الخضرة تحتفظ بأوراقھا خالل فصول السنة ، عدا اوراق الجنكو -6

Ginkgo . وبعض انواع المخروطیات فھي نفضیة
اعھا التي تعیش في المناطق المعتدلة الشمالیة اوراق یتراوح طولھا بین ملمترین الغلب انو-7

وعشرین سنتمترا وھي اما ابریة او حرشفیة وھذه االخیرة تغطي معظم الساق القزمي وكل الساق 
، یتمیز الجنكو باوراق مروحیة الشكل Thijaوالثویا (العفص) Cupressusاالخضر في السرو 

فاوراقھا تشبھ سعف النخیل وغالبا ما یصل طولھا Cycadsعادة ، اما السایكادات القمة مقروضة 
، بعض عاریة البذور الحدیثة تشبھ في مظھرھا اشجار النخیل السیما الموجودة الى مترین او اكثر 

منھا في المناطق االستوائیة والمكسیك .
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ثالث رتب منھا تعرف عن طریق نوع700فیھا اكثر من Ordersتتضمن عاریات البذور سبع رتب 
متحجراتھا فقط ، واشھر الرتب االربع الباقیة منھا ھي رتبة المخروطیات .

Class : Angiospermae (Flowering plants)صف مغطاة البذور -2

تعرف بشكل اوسع بالنباتات الزھریة وھي احدث النباتات واكثرھا تطوراً في المملكة النباتیة قاطبة . 

من اھم العوامل التي ساعدت على سرعة ظھور وتطور وتنوع نباتاتھا ھو تكامل الزھرة الى عضو 
وحدث ذلك قبل وانتشار البذور Cross pollinationغایة في الكفاءة لضمان حدوث التلقیح الخلطي 

نة ملیون س180ملیون سنة مضت . وتشیر المتحجرات ان اول ظھوٍر لھا كان قبل 130ما یقرب من 
وانھا لم تستكمل سیادتھا على النباتات االخرى اال عند نھایة ذلك العصر .

ان التلقیح الخلطي ادى الى ظھور تشكیالت وراثیة (جینیة) واسعة ساعدت بالتالي على استعمارھا 
لبیئاٍت لم تكن مالئمة نسبیاً لمعیشة اسالفھا ، ان توسع وانتشار مغطاة البذور یتماشى مع تدھور 

راض اكثر مجامیع عاریات البذور كما صاحبھا تطور عدد من انواع الحشرات والثدیات والطیور.وانق

ویرجع رقي وتقدم مغطاة البذور الى تكیفھا بنجاح للمعیشة في بیئات بعیدة عن البحر(البیئة المائیة 
االولى) وھي بھذا تظھر حالة من التوازي مع التطور الحیواني.

وحول انھا جائت من اصٍل واحد ل االصل الذي نشأت عنھ مغطاة البذورھناك فرضیات عدیدة حو
Monophyletic او من اصوٍل متعددةPolyphyleic.

عائلة وھي بھذا العدد تفوق مجموع كل 300تضم مغطاة البذور اكثر من ربع ملیون نوع تقع في 
معظم النباتات المھمة والمعروفة في االنواع التي تتكون منھا المجامیع االخرى ، فضالً عن انھا تحتوي 

والغابات.والحقول والبساتین او في الصحاريالعالم سواء التي تعیش منھا في الحدائق

تعتبر ھذه النباتات مصدراً لجمیع المحاصیل الزراعیة الغذائیة التي یعیش علیھا االنسان واغلب 
الحیوانات وھي مصدر لكثیر من المواد الطبیة والیاف المنسوجات والزیوت والتوابل والعطور ونباتات 

خشاب كالجوز والنواع كثیرة من اشجار االالزینة والمشروبات كالشاي والقھوة والكاكاو والكوال 
والبلوط. لھذا حضیت باھتمام الباحثین في كل وقت ومكان الھمیتھا البالغة بالنسبة للحاضر والمستقبل 

مع بقاء االنسان.

تتشابھ النباتات الزھریة مع عاریات البذور في العدید من مظاھرھا اال انھا تتمیز عنھا بالخصائص 
التالیة :

زھار تحمل ھذه االزھار حبوب اللقاح واالمشاج االنثویة سویًة تحتوي مغطاة البذور جمیعھا على ا-1
خالفاً لما ھو علیھ في عاریات البذور اذ تكون المخاریط فیھا اما ذكریة او انثویة .

وھو Ovaryتوجد داخل تركیب مغلق ھو المبیض Seedsومن ثم البذورOvulesالبویضات -2
ر فتحمل بشكل مكشوف على سطوح كرابل مفتوحة بدوره یتحول الى ثمرة ، اما في عاریات البذو
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، لذلك یتطلب الحال في مغطاة البذور ان ینمو انبوب اللقاح خالل كرابل مغلقة قبل ان یصل الى 
الكیس الجنیني.

تفقد Cactiولو ان الصبیریات في مغطاة البذور یحتوي فیھا نسیج الخشب على اوعیة خشبیة-3
لعوائل المتخلفة تطوریاً لیس لھا اوعیة كما في العائلة اوعیتھا نتیجة للتخصص وان بعض ا

Winteraceae.
الذي ینتج عنھ تكوین السویداء وھي نسیج Double fertilizationیحدث فیھا االخصاب المزدوج -4

غذائي لجنین البذرة الناشئ من البیضة المخصبة.
في حین انھ یقتصر على الریاحیتم فیھا التلقیح بواسطة الریاح والحشرات والطیور والثدیات في-5

عاریات البذور.
ان قسماً من النباتات الزھریة تكون نباتات خشبیة معمرة اال ان معضمھا نباتات عشبیة -6

Herbaceous.تعیش لعاٍم واحد او عامین في حین ان جمیع انواع عاریات البذور خشبیة معمرة
ھما :Subclassesتقسم النباتات الزھریة الى صفین ثانویین -7

Monocotyledonaeذات الفلقة الواحدة -1
استناداً الى عدد الفلق.Dicotyledonaeذات الفلقتین -2

من ذوات الفلقتین انواع یتراوح فیھا Protealesوھناك حاالت شاذة في كلتا المجموعتین ففي الرتبة 
، كذلك ھي معدومة في Balanophoraceaeبینما تكون عدیمة الفلق في انواع العائلة 8-3عدد الفلق بین 

.Orchidsكما في االوركیدات بعض انواع ذوات الفلقة الواحدة 

ھنالك تشابھ في بعض الخصائص بین عاریات البذور ومغطاتھا وھي :

Sporophyteمختزل ومعتمد على الطور السبوري Gametophyteلكل منھما طور مشیجي -1
Heterosporyتكّون كالھما نوعین من السبورات -2
تكّون كالھما انابیب لقاح وبذور وجذور حقیقیة وسیقان و اوراق.-3
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مخروط انثويمخاریط ذكریة
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Plant Taxonomyتصنیف النبات 

د. اریج عبد الستار

Plant organsاعضاء النبات 

Phytography and Terminology of Vegetativeاالعضاء الخضریة وصفھا ومصطلحاتھا 
organs

عرفة الدقیقة باعضاء الجسم النباتي والمصطلحات من االساسیات التي تتطلبھا دراسة علم التصنیف ھي الم
التي تعبر عن طبیعتھا واشكالھا واجزائھا وترتیبھا. وللتعرف على منشأ االعضاء الخضریة یمكن نقع بذرة 

) باالمكان مالحظة ندبة صغیرة ھي Testaالفاصولیا لبضع ساعات وقبل نزع غالفھا الخارجي (القصرة 
تبین مكان اتصال البذرة بجدار الثمرة وفوقھا تقع فتحة صغیرة ھي النقیر(البویب) Hliumالسرة 

Micropyle.تحھا الى شطرین یمثل بعد ازالة الغالف یسھل فتسمح بمرور الماء الى الداخل عند االنبات
نین في ) وھي مستودع لخزن مواد غذائیة یجھز بھا الجCotyledonفلقة واحدة (ورقة جنینیة كل منھما

بین الفلقتین یقع المحور الجنیني ویتكون من جزء سفلي بشكل مخروطي یسمى المراحل االولى من االنبات.
یمتلك ورقتین صغیرتین تحصر بینھما قمة نامیة یعرف ب ) وجزء علوي Radicleالجذیر( الجذر الجنیني 

ذرة لحین االنبات سوف یستطیل فیما لو تركت الب) ویسمى ایضا الغصن الجنیني ، Plumule(الرویشة 
الذي تتفرع منھ Primary rootالجذیر ویشق طریقھ خارجا باتجاه االسفل لینمو مكونا الجذر االبتدائي 

ثم تتفرع منھا جذور ثالثة وھكذا تؤدي الى تكوین المجموع الجذري . Secondary rootالجذور الثانویة 
یث حل نحو االعلى باتجاه الضوء حامال معھ الفلقتان والرویشة اما الجزء العلوي من المحور الجنیني یستطی

تكتسي باللون االخضر، خالل ھذه المرحلة وعند ظھوراولى االوراق الخضر تسقط بقایا الفلقتین بعد ان 
ونتیجة لنشاط النمو الجنیني تتكون منطقتان . غذاءما مخزون فیھما من یكون الجنین النامي قد تغذى على

ولى تحت االرض وھي الجذر او المجموعة الجذریة ، والثانیة فوق سطح االرض وھي الغصن مھمتان اال
الھوائي الذي یتكون من الساق والبراعم واالوراق . 
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وفیما یاتي اھم خصائص المظاھر الخارجیة لالجزاء الخضریة :

Root Systemالنظام الجذري -1

جسما نباتیا یسمى الجزء السفلي او الترابي منھ بالنظام الجذري Seed plantsتمتلك النباتات البذریة 
Root systemعلوي او الھوائي بالنظام الخضري ، والجزء الShoot system اذ كلما اخذ العضو ،

النباتي اشكاال مختلفة كثیرة منح بذلك فرصا اوسع للمقارنة والتشخیص. فالصفات المعتمد علیھا في 
تتمیز بثباتھا وصمودھا دون ان تتغیر اال بفعل التطور وتصبح موروثة. لھذا التشخیص ھي تلك التي

في عملیة التشخیص اھمیة اكبر مما لالعضاء Reproductive Organsتكون لالعضاء التكاثریة 
الخضریة بصورة عامة.

وحسب المنشأ تقسم الجذور الى ثالث مجامیع :

: عادة ما تتمیز بھا نباتات ذوات الفلقتین وعاریات البذور وھي Primary Rootجذور ابتدائیة -ا
ناتجة من نمو جنین البذرة وان كل ما یتفرع عنھا یعتبر جذراً ثانویاً . واذا ما بقي الجذر االبتدائي ونما 

، ویوصف بانھ وتدي سوف یصبح المحور الرئیسي للمجموعة الجذریة اذ یكون اكثرھا طوالً وسمكاً 
Tap root كما في جذر الباقالءVicia faba اذ یسمى في ھذه الحالة جذر اعتیاديNormal root

ویكون نحیف وغیر متضخم و في بعض االحیان یخزن الجذر كمیات من الماء والغذاء فیصبح متضخم 
اذ یكون عریضاً عند Conicalمخروطي -1: ویاخذ في ھذه الحالة اشكاالً متعددة Fleshyلحمي 

Fusiformمغزلي -Daucus carota ،2دة ویستدق تدریجیاً عند الطرف االخر كما في الجزر القاع
متكور-Raphanus sativus ،3عریض من الوسط ویستدق عند الطرفین كما في الفجل االبیض 

Napiform كما في الشلغمBrassica rapa (البنجر)والشوندرBeta vulgaris.

في Pericycle: وھي فروع تنشأ من منطقة الدائرة المحیطیة Secondary Rootsجذور ثانویة -ب
كما Tuberousالجذر االبتدائي في بعضاً من النباتات ، تخزن فیھا مواد غذائیة فتنتفخ وتصبح درنیة 

، المواد المخزونة یستفاد منھا النبات في عملیة االزھارIpomoea batatusفي نبات البطاطا الحلوة 
وتكوین البذور.

الشكال االتیة:وتكون با: تنشأ من السیقان او من االوراق Adventitious Rootsجذور عرضیة -ج

تمتلكھا وتتمیز بھا نباتات ذات الفلقة الواحدة ، في ھذا النوع من : Fibrous Rootsجذور لیفیة -1
االنظمة الجذریة یضمحل فیھا الجذر االبتدائي بعد تكونھ بفترة قصیرة وتنوب عنھ مجموعة من 
الجذور تكون متساویة تقریباً في الطول والسمك ، تنشأ ھذه الجذور اما من قاعدة الساق الجنینیة 

Hypocotylبات القمح كما في نTriticum sp. والرزOryza او تنشأ ھذه الجذور من السیقان ،
.Fragariaالجاریة فوق سطح االرض كما في نبات الفراولة (الشلیك) 

: تنشأ ھذه الجذور من العقد السفلى للساق فوق سطح التربة وتتجھ Prop Rootsجذور مساعدة -2
نبات ودعمھ لتحمیھ من االنثنائات التي قد تحدث بسببنحو االسفل وتغور في التربة لتقوم بأسناد ال
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الریاح واالمطار فضالً عن انھا تقوم بعملیة االمتصاص التي تقوم بھا االجزاء االرضیة منھا كما 
.Zea maysفي نبات الذرة الصفراء 

: وھي جذور خازنة للمواد الغذائیة لذلك تكون بشكل منتفخ وھي Tuberous Rootsجذور درنیة-3
كما في نبات االسبركس اصالً جذور لیفیة ، قد تكون متباعدة بعضھا عن البعض االخر 

Asparagus او تكون متجمعة بشكل حزم او عناقید كما في نبات الدالیاDahlia.
وھي جذور تخرج من السیقان وتساعد في التسلق كما في نبات : Aerial Rootsجذور ھوائیة -4

وھي تعمل على اسناد النبات الذي توجد فیھ بالتفافھا على نباتات Hedera helixحبل المساكین 
عن قیامھا بامتصاص الماء ) فضالً Epiphytes(عالقة ااخرى مجاورة دون ان تتطفل علیھ

حیان تخرج ھذه السیقان من االغصان المورقة وتتجھ واالمالح مباشرة من المطر، في بعض اال
نحو االسفل وغالباً ماتخترق سطح االرض فتصبح دعامات لالفرع الثقیلة كما في نبات التین 

.Ficus bengalensisالبنغالي 
:تسمى في بعض االحیان بالجذور الشادة ، توجد عادًة في Contractile Rootsجذور متقلصة -5

اذ تعمل ھذه الجذور على شد النبات اسفل بعض االبصال والكورمات التي تنمو في المناطق الجافة
انھا باالضافة الىالى االسفل حیث تكون نسبة الرطوبة اعلى من المناطق القریبة من سطح التربة 

ات الریاح.تمنع انجراف النبات مع تیار
: وھي اعضاء صغیرة شبیھة بالجذور وتكون Haustorial Rootsجذور ماصة (الممصات)-6

ھریة المتطفلة اذ تكون على ھیئة بروزات تخترق انسجة ة تخرج من سیقان بعض النباتات الزماص
كما في ةالنبات العائل حتى تصل الى الحزم الوعائیة فتقوم بامتصاص الماء والمواد الغذائیة الجاھز

Cuscutaنبات الحامول  sp. الذي یتطفل على الكثیر من النباتات البریة والحقلیة ، ونبات الھالوك
Orobanche sp.. الذي یتطفل على جذور البقولیات وغیرھا من النباتات
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Stemsالسیقان -2

او محاور رئیسیة تمثل الساق او السیقان مع تفرعاتھا Axesیضم النظام الخضري محور 
.Plumuleواالوراق علماً بأن اصل الساق ھو رویشة جنین البذرة 

، اما المناطق بین ھذه العقد فتدعى Nodesتحمل االوراق على مناطق في الساق تدعى العقد 
وتكون خالیة من االوراق .Internodesبالسالمیات 

عن Caulescentیة عموماً سیقان متمیزة ظاھرة بوضوح لذا توصف بانھا ساقیة للنباتات البذر
Acaulescentمعناھا ساق ، اما البعض االخر من السیقان توصف بأنھا Caulusاللغة الالتینیة 

نبات ال ساقي مع انھا تمتلك ساقاً لكنھا غیر واضحة فھي اما ترابیة او مختزلة الى حد كبیر بحیث 
، في مثل ھذه Rosetteراق محتشدة على شكل حزمة عند سطح االرض تسمى تظھر االو

وعلیھ یوصف Scapesالنباتات تحمل االزھار على سیقان زھریة خالیة من االوراق تعرف بال 
Alliumكما في البصل Scaposeالنبات بأنھ  sp. والصبارAloe sp. والنرجسNarcissus

sp..

واشجار Shrubsوشجیرات Herbsطبیعة سیقانھا الى اعشاب لالنباتات منذ القدم استناداً قسمت
Trees تكون سیقان النباتات العشبیة .Herbaceousوز حیاتھا سنة واحدة لینة ضعیفة التتجا

Oryzaمثل الرز Hollowوتكون ھذه السیقان اما جوفاء  sp. والباقالء والشعیر والقصب ، او
اما یمأل وسطھا نسیج اللب كما في الذرة والسعد والخیزران .Solidالسیقان صلدة تكون 

سیقانھا تعمر عاماً بعد اخر.  الن)Woodyسیقانھا قوام خشبي (فلالشجیرات واالشجار
لھا فروع عدیدة متشابھة بالسمك والطول تظھر من سطح االرض مباشرة كما في الشجیرات 

. بینما تكون لالشجار جذع رئیسي Rosaوالورد االشرفي Neriumوالدفلة Punicaالرمان 
، وان قسماً من االشجار Eucalyptusوالیوكالبتوس Morusتتفرع عنھ االغصان كالتوت 

.Phoenixالیتفرع جذعھا الى اغصان كما في جنس النخیل 

تقسم النباتات الزھریة بالنسبة لفترة الحیاة الى ما یلي : 

: وھي نباتات تكمل دورة حیاتھا منذ ان تنبت بذورھا وحتى تكوینھا Annualحولیة نباتات-ا
.Viciaوالباقبالء Cucumisالثمار والبذور في عام واحد او موسم واحد كما في الخیار والبطیخ 

: وھي نباتات تتم دورة حیاتھا في عامین . ففي العام االول او Biennialنباتات ثنائیة الحول -ب
الموسم االول تتكون فیھا المجموعة الجذریة وبعضاً من االوراق القاعدیة ، اذ تحزن الجذور كمیة 

من الغذاء یستعملھ النبات في الموسم التالي لتكوین الساق واالوراق واالزھار والثمار ثم یموت 
Betaجر السكري النبات ، مثل البن sp. وانواع الجنس أذان الدبVerbascum spp..

: وھي نباتات تعیش الكثر من عامین كالنخیل وجنس الحمضیات Perennialنباتات معمرة -ج
Citrus والصنوبرPinus sp..
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، Terrestrialالنباتات الراقیة تعیش بصورة عامة على الیابسة لذلك تدعى نباتات ارضیة 
ان في ھذه الحالة تقسم الى ما یلي : والسیق

ھا تاخذ احد االتجاھات التالیة : تنمو فوق سطح التربة وھذه بدورAerialسیقان ھوائیة -ا

: تنمو راسیاً الى االعلى كما في نبات حلق السبع Erectسیقان منتصبة او قائمة -1
Antirrhinum sp..

: تتجھ السقان فیھا الى االعلى ایضاً ولكن تكّون زاویة حادة مع Ascendingسیقان متصاعدة -2
.Neriumسطح االرض مثل سیقان نبات الدفلة 

: وھي عادة ماتكون سیقان ضعیفة تفترش سطح االرض كالرقي Prostrateسیقان منبطحة -3
.Tribulusونبات الكطب Cucumisوالبطیخ 

تشبھ المنبطحة ولكنھا ترسل جذوراً عرضیة عند العقد : Runnerسیقان راكضة او زاحفة -4
، Stolonsوافرعاً ھوائیة مقابل تلك الجذور ، وتسمى المسافات بین االفرع الھوائیة بالمدادات 

وبمرور الوقت تموت السالمیات وتتكون نباتات جدیدة عند العقد ومنھا نبات الشلیك (الفراولة) 
Fragaria.

: وھي سیقان ضعیفة تتسلق بواسطة االلتفاف حلزونیاً حول جسم ساند Twinersسیقان ملتفة -5
Convolvulusمثل نبات المدید  sp. ونبات التلفونIpomoea.

: ھذه السیقان تتسلق جسماً سانداً بواسطة تحورات خاصة كاالشواك Climbersسیقان متسلقة -6
ونبات العطر Lufaونبات اللیف Vitisاو المحالیق او المحاجم ومن امثلتھا سیقان نبات العنب 

Lathyrus ونبات مخلب القطQuinquefolium.

: وھي سیقان متحورة تنمو وتبقى تحت سطح التربة وتكون Subterraneanسیقان ترابیة -ب
بأشكال مختلفة منھا :

تنمو موازیة لسطح االرض وترسل الى االسفل جذوراً عرضیة لیفیة: Rhizomeالرایزومات -1
وفي بعض االحیان تتضخم وتصبح Cynodon، اذ تكون ھذه السیقان رفیعة كما في الثیل 

Cannaوایضاً نبات موز الفحلPhragmitesوالقصب Typhaلحمیة كما في نبات البردي 
.Irisوالسوسن 

: وھي سیقان لحمیة متثخنة تنشأ من نھایات فروع الساق الرایزومیة ال تتمیز Tuberالدرنة -2
فیھا العقد والسالمیات بل تحمل اوراقاً حرشفیة تكون في اباطھا براعم (عیون) ، تختلف عن 
الرایزومات اذ تكون اقصر طوالً واكثر سمكاً ، وظیفتھا خزن الغذاء والتكاثر الخضري كما 

Solanumفي نبات البطاطا  sp. ونبات السعدCyperus.
تحاط باوراق لحمیة او Discoidal: وھي ساق قصیرة ذات شكل قرصي Bulbالبصلة -3

حراشف تكّون جمیعھا البصلة التي یعتبرھا البعض برعماً ارضیاً ، وظیفتھا خزن الغذاء 
Alliumالثوم والتكاثر الخضري ، منھا بصل االكل ومعظم اجناس العائلة الزنبقیة ، في نبات

sativum تتجمع عدة بصیالتBulblits في حزمة واحدة تغلفھا من الخارج اغلفة مشتركة
غشائیة جافة وكل بصیلة تمثل برعماً ابطیاً في بصلة كبیرة . 
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ساق شبھ كرویة لحمیة صلدة القوام عمودیة على سطح التربة مقسمة : Cormالكورمة -4
ئص ھذه العقد انھا تحیط بالساق احاطة تامة وتحمل بوضوح الى عقد وسالمیات ، من خصا

اوراقاً رقیقة حرشفیة بنیة اللون وظیفتھا خزن الغذاء والتكاثر الخضري . تختلف الكورمة عن 
في ان الغذاء فیھا مخزون في الساق في حین ان البصلة تخزن الغذاء في االوراق البصلة 

.Gladiolusالكالدیولس وCrocusاللحمیة ، من امثلتھا نبات الزعفران 

تحدث تحورات في السیقان الھوائیة كما في السیقان الترابیة وتكون بعدة اشكال منھا : 

: وھي ساق مسطحة خضراء تشبھ الورقة ظاھریاً ووضیفیاً ، تنشأ Cladophyllسیقان ورقیة -1
Ruscusمن ابط ورقة صغیرة جداً تسقط في الغالب مبكراً من امثلتھا االس البري (السفندر) 

مسطحة فھي ساق ذات عقد عدیدة Phyllocladeواالسبركس وھي ذات عقدة واحدة ، اما ال 
متحورة الى اشواك صغیرة حادة كما في نبات سمیكة تخزن الماء بغزارة وتحمل اوراق

.Opuntiaالصبیر 
) : تظھر بشكل اشواك مدببة تعمل على حمایة النبات من Spiny)thornyسیقان شوكیة -2

حیوانات الرعي وتقلل من فقدان ماء النتح اذ غالباً ما توجد في النباتات الصحراویة حیث یقل 
والعاقول والجھنمیة ، بینما التراكیب Lyciumالماء وتزداد درجة الحرارة من امثلتھا العوسج 

لھذا یمكن Pricklesامتدادات لالنسجة السطحیة للساق الموجودة في الورد االشرفي فھي 
انتزاعھا بمجرد الضغط علیھا جانباً وذلك لعدم ارتباطھا باالوعیة الناقلة الممتدة داخل السیقان 

وفروعھا .
: وھي فروع نحیفة من الساق تلتف حول المساند لیعین النبات Tendrillerالساق المحالقیة -3

ب، علماً بان المحالیق لیست كلھا سیقان محورة اذ ان بعضھا ینشأ من على التسلق كما في العن
تحور ورقة او جزء منھا .
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Shape of the stemشكل الساق 

المظھر الخارجي للساق یكون على احد االشكال االتیة :

: اذ یكون المقطع المستعرض للساق دائریاً كما في Teret (Cylindrical)ساق اسطواني -1
اذ تكون فیھا السالمیات مجوفة والعقد صلدة .Grassesمعظم الحشائش 

: یمتلك ھذا النوع من السیقان ثالثة اضالع اي ان مقطعھ Triangularساق ثالثي الزوایا -2
كل من السیقان . المستعرض مثلث وتتمیز العائلة السعدیة ومنھا نبات السعد بھذا الش

: مقطعھ المستعرض مربع او مستطیل كما في الباقالء Quadrangularساق رباعي الزوایا -3
Vicia و نبات المینا الشجیریةLantana.

: وھي سیقان ورقیة قد ذكرت سابقاً .Flattendساق مسطح -4
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د. اریج عبد الستار

Budsالبراعم 

وفروعها تعرف جنینیة. تقع البراعم عادة اما في قمم السیقاناوراق بهاهو منطقة مرستیمیة تحیط البرعم:

Terminalبالبراعم القمیة او الطرفیة  (Apical) أو ابطیة فتكون جانبیة ، او تنشأ في اباط االوراق

Lateral (Axillary) .

في بعض النباتات واذا ماتوقفت عن النمو الخضري زیادة في طول الفروع ینتج عن نشاط البراعم القمیة 

تكون هذه قد فیؤدي نشاطها الى فروع جانبیة، اما البراعم الجانبیة زهرة أو نورة. الىیتحول الواحد منها 

اضافیة البرعم االبطي براعم وعلى جانبي من االنواع في العدید ما یالحظعادة الفروع أزهارا أو نورات. 

ثالثة براعم اذ تالحظ على العقدة Prunusكما في المشمش Accessory budsمساعدةتسمى البراعم 

لى جانبیه وعینتج عنه نمو غصن مورق وهو برعم ورقي Principal budهو البرعم االساس  الوسطي 

برعمان زهریان اضافیان.

- الى مایلي:تصنف البراعم بالنسبة لتركیبها

اغصان مورقة.وتنشأ عن نموها : Foliage budsبراعم ورقیة-1

Plant Taxonomyملزمة تصنیف النبات النظري 

المرحلة الثانیة 

قسم علوم الحیاة
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اذ تكّون في مغطاة البذور متخصصة بتكوین اعضاء التكاثر : Reproductive budsبراعم تكاثریة -2

. Floral budsازهارا فتسمى براعم زهریة 

فتنتج عن مع اوراقها وعلى ازهار اثریة تحتوي على اصول السیقان : Mixed budsبراعم مختلطة -3

. Pyrusوالعرموط وازهارا كما في التفاح التكشف اوراقا 

بصورة غیر یافعة فقط تغلف قمتها النامیة في حالة كونها تحتمي باوراق Nakedتكون البراعم عاریة 

Summerویطلق علیها بالبراعم الصیفیة االخرى، والمؤثرات الجویة محكمة مما یتركها معرضة للهواء 

budsتكون بنیة اللون ومغطاة بالشمع ومواد راتنجیة في فصل السبات . البراعم التي تحاط باوراق حرشفیة

بالبراعم وتعرف ایضا Protectal budsالجویة وفقدان الماء فهي براعم محمیة حفاظ علیها من العوامل لل

تتساقط عنها الحراشف وبانقضاء فصل الشتاء Scaly budsاو البراعم الحرشفیة Winter budsالشتویة 

والصفصاف. هناك قسما من مورقا كما في الجوز والتوت لینمو معطیا فرعا جدیدا وتظهر االوراق الداخلیة 

. Latent budsأو Dorment budsبالبراعم السباتیة عدد من السنین تعرف الینمو اال بعد سبات البراعم 

واكثرها فتبقى سابتة ینمو اما االغلبیة معا وانما عددا قلیال منها في الشجرة أو الشجیرة و جمیع البراعم مالتن

.التنمو ابدا

في بعض قبل ان تشرع البراعم الزهریة بالنمو اال انه في بدایة موسم النمو تنشط البراعم الورقیة المألوففي 

تتفتح االزهار Celmusهي السباقة في النمو. أما في نبات الدردار كالعرموط تكون البراعم الزهریة النباتات 

راعم الورقیة نشاطها في النمو. وتصل هذه الثمار الى مرحلة السقوط قبل ان تباشر البوتتكون الثمار 
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Leavesاألوراق 

تظهر االوراق باشكال البناء الضوئي والنتح. وظیفتها االساسیة تحمل على عقد الساق، مسطحةوهي تراكیب 

وال خضر اللون في كل االوراق لیست مسطحة دائمااخر. اكثر من اي عضو نباتي وتغایرات عدیدة 

وكما تحمل على سیقان . Tamaricaceaeكما في عائلة الطرفة اذ من الممكن ان تكون حرشفیة االحوال

بالساق باالوراق تدعى االوراق المتصلة في اعماق المیاه. سوق ترابیة أو غاطسة فقد توجد ایضا على هوائیة 

قاعدیة فانها اوراق بقاعد الساق أو من الجذر ، أما التي تتصل Caulineأو Cauline leavesالساقیة 

Basal or Radical .

من مثل نبات عدس الماء وانواع كثیرة فمن نباتات زهریة لیس لها اوراق تتباین االوراق كثیرا في حجومها 

الى ستة امتار في في بعض انواع النخیل الصباریات الى أخرى لها اوراق متناهیة في الصغر بینما تصل 

سم 150الى اوراقا طافیة یصل قطرها الدائري المائیة ا وهي اكبر الزنابق الطول، ولنبات الملكة فكتوری

الي سم. تعتبر خصائص االوراق مهمة في الوصف التصنیفي 5أمتار وبسمك 6سویق بطول یضاف الیه 

فیها التكون موروثة وانما كون العدید من التغایرات التي تحدث تصنیفیا لكن تقل اهمیة االوراق نبات بذري 

تكون ناتجة عن عوامل بیئیة.

Leaf partsالورقة اجزاء 

Apexوقمة Marginحافة یمتلكسط في الورقة النباتیة نبالم: وهو الجزء Blade (Lamina)النصل -1

اصغر منه قد تكون موازیة Veinsتتفرع عنه اوعیة Midribویخترقه طولیا عرق وسطي Baseوقاعدة 

نالبعض في ذوات الفلقة الواحدة أو متشابكة في ذوات الفلقتیلبعضها
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یربط النصل الشكل یكون باطوال مختلفة، اسطوانينحیفتركیب : Petiole (Stalk)السویق (العنق) -2
وتوصف Leaf axialالورقةبابط تدعى الزاویة المحصورة بین العنق والساق عند قاعدةالورقة، مع الساق 

ان وجد فیها سویق، Petiolateبانها ابطیة. تكون الورقة معنقة واالزهار التي توجد في هذه الزاویة البراعم 
بین االوراق المعنقة اكثر انتشارا اذا كانت فاقدة للسویق وبصورة عامة تكون Sessileاالوراق جالسةوتكون

والجالسة بین نباتات ذوات الفلقة الواحدة.نباتات ذوات الفلقتین 

(العنق) عند قاعدته، وتوصف الورقة السویق تركیبان صغیران یقعان على جانبي : Stipulesاألذینات -3
Estipulateوتكون غیر مؤذنة االشرفي،على اذینات كما في الورد عند احتوائها Stipulateبانها مؤذنة 

(التمتلكها) كما في الیوكالبتوس.اذا كانت غیر موجودة 

Phyllotaxyترتیب االوراق

- انظمة كما یلي:د الساق بصورة منتظمة وتكون بثالثة على عقتتوزع االوراق 

ترتكز ورقة واحدة على كل عقدة واذا رسم خط على : Alternate (Spiral)ترتیب متبادل (حلزوني) -1
االكثر شیوعا في البذریات. وهو النظام یمر في قواعد االوراق سیاخذ شكال حلزونیا الساق 

وتكون متقابلتان، في هذا النظام ترتكز ورقتان على عقدة من عقد الساق : Oppositeترتیب متقابل -2
او Superposedفي مستوى واحد فتعرف بانها بحیث یقع الصفان اما بهیئة صفین متقابلینتظهر االوراق 

الواحدة متعاقدتینمتقابلتین على العقدة وتظهر في مستویین اي تكون كل ورقتین في اربعة صفوف تنتظم 
. Decussateتلیها ویقال عنها اوراقا متقابلة ومتعاكسة مع الورقتین من العقدة التي 

توجد اكثر من ورقتین على العقدة الواحدة تحیط : Whorled (Verticullate)ترتیب دائریة (سواري) -3

بالساق كما في نبات الدفلة. 
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Leaf complexityالورقة البسیطة والورقة المركبة 

نصل الورقة ، اما اذا تألف Simple leafواحدة سوف تكون الورقة بسیطة قطعةنصل الورقة من لف اذا تأ

كل قطعة من قطع نصل . وتدعى Compound leafقطعة واحدة منفصلة فتسمى ورقة مركبة اكثر من

في قمة السویق بما یشبه كف واحدة نقطةاذا نشأت الوریقات جمیعها من . Leafletالورقة المركبة بالوریقة 

، اما اذا Vitexكما في نبات كف مریم Palmately compoundتسمى الورقة مركبة كفیة االنسان 

وهو في االساس عرقها الوسطي فهي Rachisعلى جانبي المحور الطولي للورقة المركبة الوریقات انتظمت 

وعادة تنتظم الوریقات بصورة متقابلة ویطلق على كل واحدة ، Pinnately compoundریشیة ورقة مركبة 

فسویقها (العنیق) قة معنقة كما في نخیل التمر. قد تكون الوریPinnaeجمعها Pinnaمنها رویشة 

Petiolule وان كانت لها اذینات فتسمىstipels .

زوجیة الوریقات زوجي من الوریقات فهي ریشیة الورقة المركبة الریشیة على عدد في حال احتواء 

Paripinnate نبات السیسبان كما في اوراقSesbania وتمر الهند وشوك الشامCassia .

Terminal leafletبوریقة قسمیةمن الوریقات اي ینتهي المحور الوسطي أما اذا احتوت على عدد فردي 

كما في الورد االشرفي ونخیل التمر والیاسمین. قد Imparipinnateبانها ریشیة فردیة الوریقات فتعرف 

مرتبة بصورة ریشیة ایضا على محور ثانويPinnulesالوریقات نفسها الى عدد من الوریقات الثانویة تتجزأ 

Rachilla وریقة فتوصف بانها ثنائیة التریش للالعرق الوسطي هو في االساسBipinnately كما في

الى اصغر من ذلك اذ تستمر على هذا بعض األوراق وقد تتجزأ Memosaوالمیموسا Prosopisالخرنوب 

. Tripinnatelyالتریش النمط من التجزؤ مرة ثالثة فتصبح ثالثیة 
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- تصنف االوراق المركبة بالنسبة لعدد الوریقات كما یلي:

: ورقة كبیرة مختزلة لم یبق منها اال الوریقة القمیة كما في اوراق Unifoliolateاحادیة الوریقة -1

. Citrusالحمضیات 

والباقالء Zygophyllumتحتوي على ورقتین كما في خناق الدجاج : Biofoliolateثنائیة الوریقات -2

. Viciaالبریة 

تكون:: تحتوي على ثالثة وریقات وهذه Trifoliolateثالثیة الوریقات -3

من نقطة واحدة في نهایة السویق كما في : اذ تنشأ الوریقات الثالث Palmatelyثالثیة كفیة -أ

. Oxalisالحمیض 

بین مواقع ارتكاز الوریقتین Richic: وفیها یمتد محور وسطي صغیرPinnatelyثالثیة ریشیة -ب

Medicagoوالجت Dolichosوالوریقة القمیة كما في ورقة اللبالب Lateral leafletالجانبیتین 

. melilotwsوالحندقوق 

: یزید عدد الوریقات على الثالث. Multifoliolateعدیدة الوریقات -4

Leaf Blade Shapesأشكال نصل الورقة 

- تختلف باختالف النباتات وهي كما یلي:االوراق البسیطة في النباتات البذریة اشكاال عدیدة تأخذ 

مدببة تشبه االبرة كما في الصنوبر.: طویلة رفیعة ذات نهایة Acicularأبریة -1
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ثمانیة مرات اكثر من : طویلة ضیقة متوازیة الحافتین طولها على االقل Linearشریطیة أو خطیة -2

. Cyperaceaeوالسعدیة Gramineaeعرضها كما في اوراق نباتات العائلة النجیلیة 

مجوفة كما في اوراق بصل االكل.على شكل اسطوانة رفیعة طویلة : Tubularأنبوبیة -3

تدریجیا الى قمتها الحادة، یفصل ضة عند القاعدة وتستدق ی: تشبه الرمح، عر Lanceolateرمحیة -4

ما في ورقة الیوكالبتوس والصفصاف.من النصل كبالطرف العریض السویق 

كما : شبیهة بالرمحیة اال ان السویق یتصل بالنصل من الجهة الرفیعة Oblanceolateرمحیة مقلوبة -5

. Dodoneaوالدودونیا Asterفي ورقة نبات االستر 

بقدر عرضه : تشبه المستطیل اال ان الزوایا تكون دائریة وطول النصل ثالث مرات Oblongمتطاولة -6

. menthaوالنعناع Vincaتقریبا كما في نبات عین البزون 

Myrtusنبات االس باتجاه الطرفین كاوراق : عریضة من الوسط وتستدق تدریجیا Ellipticalأهلیلیجیة -7

. Salviaوالسالفیا Ficusوالمطاط 

العریضة منها هي القاعدة، كما في تشبه مقطع طولي في بیضة الدجاجة، الجهة : Ovateبیضویة -8

. Ziziphusالنبق (السدر) اوراق 

الضیقة كما في بالنصل من الجهة شكلها بیضوي، اال ان السویق یتصل : Obovateبیضویة مقلوبة -9

اوراق البریسم. 
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Morusكما في اوراق التوت : تشبه القلب ویخرج السویق من بین فصي القاعدة Cordateقلبیة - 10

والمشمش والبنفسج. 

كما في یتصل بالنصل من طرفه المستدق، : تشبه القلب عدا ان السویق Obcordateقلبیة مقلوبة - 11

. Oxalisوریقات الحمیض 

مستدیرة ویتصل السویق اذ تكون القمة الفاصولیاءشبیهة بكلیة اللبائن او بذرة : Riniformكلویة - 12

.Malvaكما في اوراق الخباز من عرضه اقلفیصبح طول النصل بنقطة التخصر 

ویتصل به السویق من القاعدة (یشبه الحرف االغریقي الدلتا) : لها نصل مثلث الشكلDeltoidمثلثة - 13

. Populusنبات الغرب كما في ورقة 

. Capparisكما في الشفلح Runded: او مدورة Circularدائریة - 14

ویتصل السویق بظهر النصل بما یشبه نصلها دائري او قرصي : Peltateأو Orbicularدرعیة - 15

.Tropaeolumالدرع كما في اوراق الالتیني 

حتى القاعدة اذ یتصل النصل تشبه الملعقة، عریضة عند القمة وتضیق تدریجیا : Spatulateملعقیة - 16

. Calendulaكما في االقحوان (القرقوز)بالسویق 

: تشبه راس السهم اذ یوجد عند قاعدة النصل فصان مدببان متجهان نحو الداخل Sagittateسهمیة - 17

. Convolvulusدید باتجاه السویق كما في نبات الماي 
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یتجهان نحو الخارج بعیدا عن الساق اال ان فصي القاعدة : تشبه السهمیة Hastateمزراقیة (سنانیة) - 18

وتوجد في نبات المدید.

) Apexes(جمع Blade apexقمة النصل 

وتكون باحد االشكال االتیة: او الوریقة ستبعا لنوع النبات تختلف قمة النصل للورقة 

الدفلة.كما في زاویة حادة او مدببة : تحتد القمة على شكل Acuteقمة حادة -1

المحتد قلیال، عند رأسها : قمة حادة ضلعاها مقعران الى حد ما وتستدق Acuminateمحتدة او مستدقة -2

اوراق الیوكالبتوس والال عباس.فيكما

وانواع من جنس Capparisصغیر جدا كما في الشفلح : تنتهي القمة بمهماز Mucronateمهمازیة -3

Verbascum

كما في awnأو Setaرفیع وشوكي یعرف بالسفاة : تنتهي القمة بتركیب طویل Aristaeسفاتیة -4

قنیبعات الحنطة والشعیر.

كما في بعض تركیب طویل رخو یستدق تدریجیا بما یشبه الذنب : یمتد من قمة النصل Caudalمذنبة -5

. Ficusانواع التین 

Obtuseالمدورة (الدائریة) -6 (Rounded) : مستدیرة عمیاء كما في اوراق السدر (النبق) ذات نهایة

والداتورة.
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: القمة مدورة وفیها انخفاض دقیق بشكل زاویة حادة كما في نبات الكاروب Retuse) مثلومةمقروضة (-7

Ceratonia .

اوراق عمیق وعریض بشكل زاویة منفرجة كما في : یتوسط سالقمة انخفاض Emarginateالقمة الغائرة -8

. Bauheniaالجمل نبات خف 

. Oxalis: تتكون القمة من فصین بینهما انخفاض كما في ورقة الحمیض Obcordateقلبیة مقلوبة -9

: تنتهي القمة ببروز شوكي مدبب وصلب كوریقات النخیل.Cuspidateقمة شوكیة- 10

Blade baseقاعدة نصل الورقة 

وتاخذ اشكاال متعددة وكما یلي: قاعدة النصل هي منطقة اتصال النصل بالسویق 

كما في بما یشبه راس مثلث زاویة حادة : تشكل حافتا النصل عند التقائهما مع السویق Cunateحادة -1

الدفلة واالس.

حتى تدریجیا انتسیران بصورة موازیة للسویق وتضیقو : تمتد حافتا النصل Attenuateمستدقة (ممتدة) -2

. Pyrusوالعرموط Betaتلتقیان معه، كما في السلق 

الجمال.ووردتحدبه للخارج كما في السدر القاعدة على شكل قوس : Obtuseدائریة -3

كما في ورقة نبات : تبدو كما لو كانت مقطوعة بشكل خط مستقیم Truncateالمستقیمة (المقطوعة) -4

الغرب.
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في متباعدتین اي انهما التلتقیان تلتقي حافتا النصل على طرفي السویق في نقطتین Obliqueمائلة -5

. Daturaنفس المستوى عند القاعدة كما في ورقة نبات الداتورة 

بحافة النصل، وانما یتصل في ایة نقطة تقع داخل النصل وعادة مایتم : الیتصل السویق Peltateدرعیة -6

. Tropayolumق نبات الالتیني كما في اوراذلك قرب الوسط 

هذه الحالة عندما تكون الورقة جالسة النصل، وتنشأوكانه قد اخترق : یبدو الساق Perfoliateمثقوبة -7

ورقتین متقابلتین جالستین كما في نبات االستر، اما اذا كانت احاطة تامة وقاعدة النصل تحیط بالساق 

كما في Connate perfoliateفتعرف هذه الحالة فیبدو كانه قد اخترقهما حول الساق وتلتحم قاعدتیهما 

اوراق القرنفل.

االسفل كل منهما یشبه طرف االذن : للقاعدة فصان مدوران متباعدان Auriculateاذینیة أو مؤذنة -8

لالنسان، كما في اوراق الشعیر واغلب الحشائش.

Leaf marginحافة نصل الورقة 

أي من االشكال التالیة: ان تتخذ حافة النصل یمكن 

والدفلة والذرة.: اذا كانت خالیة من اي تسنن، كما في البرتقال Entireمستقیمة أو مستویة (ملساء) -1

كما في التوت والمینا الشجریة.لها اسنان مستدیرة : Crenateمقروضة -2

النصل سكأسنان المنشار كمل في ورد الجمال.ذات اسنان حادة متجهة نحو قمة : Serrateمنشاریة -3
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النصل كما في رجل الوزة : االسنان مدببة وحادة وعمودیة على حافة Dentateمسننة -4

Chenopodium واذا كانت االسنان دقیقة جدا فتسمى ،Denticulate .

أو بین : وجود تحزز یصل في العمق الى ثلث المسافة بین الحافة والعرق الوسطي Lobedمفصصة -5

وعلى هذا یكون التفصص أما ریشیا أو كفیا وقد یتجاوز هذا العمق بدرجات متفاوتة، الحافة وقاعدة النصل 

.اعتمادا على اتجاه االخادید بین الفصوص

بین الفصوص نحو العرق الوسطي، اما یكون اتجاه االخادید:Pinnately lobedمفصصة ریشیا -أ

بالنسبة لدرجات التفصص فتكون:

: یصل عمق التفصص الى ثلث المسافة بین الحافة Pinnatifidضحلة التفصص الریشي .1

والعرق الوسطي.

ة أو ف: تصل االخادید الى منتصف هذه المساPinnatipatiteعمیقة التفصص الریشي .2

اكثر بقلیل.  

ان اوشكت االخادید الوصول الى العرق الوسطي.: Pinnatisectمجزأة ریشیا .3

: یكون اتجاه االخادید بین الفصوص نحو القاعدة وتكون:Palmately lobedمفصصة كفیا -ب

كما في اوراق العنب.Palmatifidضحلة التفصص الكفي .1

: كما في اوراق الخروع.Palmatipartiteعمیقة التفصص الكفي .2

: كما في نبات مخلب القط. Palmatisectمجزأة كفیا .3



Plant Taxonomyتصنیف النبات 

د. اریج عبد الستار 

Leaf Venationتعرق الورقة

داخل نصل الورقة ، والعروق ھي عبارة عن الحزم Veinsھو الطریقة او النظام الذي تتوزع بھ العروق 
الوعائیة التي تتوزع وتنتشر خالل النصل التي تتفرع من سویق الورقة او من عرقھا الوسطي ، في اغلب 

اكبر من یتمیز بكونھ Midribالنباتات یخترق النصل طولیاً عرق رئیسي وسطي یسمى العرق الوسطي 
اما العروق الصغیرة فتختلف في نظام انتشارھا ، ففي نباتات ذوات الفلقتین تتفرع وتتشعب بقیة العروق . 

ثم تعود الفروع الدقیقة (العریقات) بااللتقاء ثانیة مكونة ما یشبھ الشبكة فتوصف االوراق بأنھا شبكیة 
یر موازیة لبعضھا ، اما في نباتات ذوات الفلقة الواحدة فان العروق تسReticulate Venationالتعرق 

البعض وال یحدث بینھا اي تقاطع ( عدا الفروع الدقیقة جداً) فتوصف االوراق بأنھا متوازیة التعرق 
Parallel Venation.

Reticulate Venationالتعرق الشبكي -ا

VenationPinnatelyریشيتعرق شبكي-1 Reticulate في ھذا النظام یخترق النصل عرق :
تتفرع عنھ عروق ثانویة اصغر منھ وھذه بدورھا تتفرع وتنتشر Unicostateوسطي واحد 

وتتقاطع على شكل شبكة كما في اوراق البرتقال او الحمضیات بصورة عامة .

Palmatelyكفي تعرق شبكي-2 Reticulate Venation :في ھذا النظام ال یوجد عرق رئیسي
تكون جمیعھا متساویة في الحجم Muticostateوسطي وانما توجد مجموعة من العروق الرئیسیة 

تخرج من نقطة واحدة وھي نقطة اتصال السویق بالنصل على شكل یشبھ اصابع الكف وتخرج منھا 
فروع ثانویة وثالثة وتتشابك ھذه الفروع في جمیع انحاء النصل ، یكون ھذا النظام على شكلین : 



Divergentمتباعد العروقتعرق شبكي كفي -ا palmately reticulate venation تتجھ :
فیھ العروق الرئیسیة نحو حوافي الورقة كما في اوراق التین والعنب .

Convergentمتقارب العروقتعرق شبكي كفي -ب palmately reticulate venation :
ند قاعدة النصل وتتباعد عن بعضھا في المنتصف ثم تخرج العروق الرئیسیة من نقطة واحدة ع

كما في اوراق النبق (السدر).تعود لتقترب من بعضھا البعض عند قمة النصل 

Parallel Venationالتعرق المتوازي -ب

Pinnatelyریشيمتوازي تعرق -1 parallel Venationظام یمتد عرق وسطي : في ھذا الن
قمتھ وتخرج منھ عروق جانبیة ثانویة متوازیة متجھة نحو حافة الورقة كما في اوراق الىواحد من قاعدة 

الموز.

Palmatelyكفيتعرق متوازي -2 Parallel venation تخرج جمیع العروق من قاعدة النصل :
دون ان تلتقي   مع بعضھا البعض ، یكون ھذا النظام ایضاص على شكلین :

Divergentمتباعد العروقتعرق متوازي كفي -ا palmately parallel venation : اذ تتجھ
ل كما في نخیجمیع العروق نحو حافة النصل وتزداد بینھا المسافات كلما ابتعدت عن نقطة االنطالق 

.Washingtoniaالزینة (النخیل المروحي) 

Convergentمتقارب العروقتعرق متوازي كفي -ب palmately parallel venation: في ھذا
النظام تخرج العروق من نقطة عند قاعدة النصل وتتجھ نحو قمتھ دون ان تلتقي او تتقاطع كما في 

اوراق الحشائش عموماً.

A, pinnately reticulate venation

B, divergent palmately reticulate

C, convergent palmately reticulate

D, pinnately parallel venation

E, divergent palmately parallel

F, convergent palmately parallel



Stipulesاالذینات 
وھي تركیبان او نموان جانبیان تكون بشكل ازواج عند قاعدة السویق (منطقة اتصال السویق مع 

لى الورقة قبل تكشفھا عن البرعم ، قدالساق) ، وتكون حرشفیة بنیة اللون تقوم بالحمایة والمحافظة ع
تشارك االذینات في عملیة البناء الضوئي اذا احتوت على الصبغة الخضراء .

، او في حالة كونھا ھي التي تمثل قد تبقى االذینات مالزمة للورقة خاصة عندما تكون ملتحمة بالسویق 
في بعض انواع الصفصاف . التغایرات الورقة كما في نبات العطر . وقد تسقط حال اكتمال نموھا كما 

التي تحصل في االذینات لھا فائدة تصنیفیة كبیرة ومھمة بین بعض االجناس النباتیة كما في جنس 
االشرفي والغرب والصفصاف .

تختلف االذینات في حجمھا وشكلھا وفي صفات اخرى تبعاً لطبیعة النبات والبیئة ومن اھم التحورات 
ات :التي تحدث في االذین

والنبق .Capparis: تكون حادة تشبھ الشوكة كما في الشفلح Spinoseاذینات شوكیة -1
: تكون رفیعة خیطیة الشكل تلتف حول المساند لتساعد في تسلق Tendrillerاذینات محالقیة -2

من العائلة الزنبقیة .Smilexالنبات الذي یمتلكھا كما في نبات العشبة المغربیة 
: ذات حجم كبیر تشبھ الى حد ما االوراق االعتیادیة تساھم في عملیة البناء Foliarاذینات ورقیة -3

تكون االذینات مشابھة تماما Galliumالضوئي كما في البزالیا والعطر ، اما في نبات اللزیج 
لالوراق االعتیادیة فیصعب التمییز مظھریاً بین االوراق واالذینات .

: تكون صغیرة الحجم وجافة كما في التوت والخباز واالسبركس .Scalyاذینات حرشفیة -4
: تختزل االذینات الى غدد كما في انواع من العائلة البقلیة وعائلة الكبر . Glandularاذینات غدیة -5
كما في الورد االشرفي .: تنمو بشكل ملتسق على جانبي السویق Adnateاذینات ملتحمة -6
Ocreaتكون غشائیة ملتحمة حول عقدة الساق مكونة تركیب اسطواني : Ocreateاذینات غمدیة -7

Ficusیمتد الى مسافة من السالمیة كما في انواع من العائلة الرمرامیة اما في شجرة المطاط 
elastica. في قسماً من الحشائش فتأخذ شكل الغطاء یكون مخروطي الشكل یغلف البرعم القمي

.Auriclesعدة النصل تشبھ االذینات تسمى اللواحق االذینیة یوجد زوج من الزوائد عند قا



Spinose stipules Tendriller stipules

Adnate stipulesFoliar stipules

Ocreate stipules Galium



Leaf Modificationتحورات الورقة 

تكون تغایرات االوراق العدیدة بسبب القیام بوظائف خاصة تتطلبھا مصلحة النبات نسبة الى الظروف البیئیة 
ومن اھم تلك االشكال : 

: وھي تراكیب حادة مدببة النھایة وظیفتھا دفاعیة فضال عن تقلیل كمیة ماء النتح Spinesاالشواك -1
كما في العدید من النباتات الصبیریة .

: تراكیب خیطیة تساعد على التسلق . بعضھا تنشأ من وریقات في االوراق Tendrilsالمحالیق -2
المركبة ، ففي نبات البزالیا تتحور الوریقات العلیا (القمیة) فقط الى محالیق بینما في نبات العطر 

تتحور كل الورقة الى محالق وتقوم االذینات مقام الورقة في صنع الغذاء.
وتكون االوراق سمیكة وطریة تخزن في خالیاھا كمیة كبیرة : Storage leavesاوراق خازنة -3

من الماء ومواد غذائیة وان النباتات التي تمتلكھا معضمھا تعیش في المناطق الجافة وتتمیز بھا 
ن .یالنباتات العصاریة والنباتات التي تمتلك ابصال من امثلتھا بصل االكل ونخیل االكاف والبرب

نوع من الزھریات 200: بعض االنواع النباتیة التي تحدد بنحو Insectivorousاّكلة الحشرات -4
قد تحورت اوراقھا القتناص الحشرات والبعض من الحیوانات الصغیرة ، في نبات قانصة الذباب 

Venus-fly trap من انواع الجنسDionaea ھا وقوفتلتسق الذبابة بالشعیرات الغدیة اللزجة عند
تحورت Nepenthisالعائد للجنس Pitcher-plantبین حافتي الورقة ، اما في نبات الجرة 

الورقة في جزئھا العلوي الى تركیب یشبھ الجرة او االبریق وتكون مزودة بغطاء یسد الفوھة ، 
من وتقوم باقتناص الحشرات بمختلف احجامھا اذ تنجذب ھذه الحشرات لھا بسبب اللون او الرائحة 

والجرة عبارة عن تحور ثم تعمل على ھضمھا بافراز مواد ھاضمة وتقوم بعد ذلك بأمتصاصھا . 
الجزء العلوي من النصل یكون سطحھا الداخلي عبارة عن السطح العلوي للنصل اذ یكون مكسو 

ببشعیرات صلبة تتجھ قمتھا الى االسفل باتجاه القعر مما یسھل دخول الحشرة الى الداخل وتسب
ا الغطاء عبارة عن نمواً لقمة النصل ، یصل طول الجرة في بعض عاقتھا عند محاولة الخروج بینما

وفي حالة غیاب الحشرات تقوم سم خاصة تلك التي تعیش في المناطق الحارة .45االنواع الى 
ھذه النباتات بصنع غذائھا بنفسھا كونھا تمتلك للكلوروفیل .

: وھي ورقة صغیرة تقع عند قاعدة حامل الزھرة او النورة قد تكون خضراء كما Bractsالقنابات -5
في حلق السبع ، او ملونة كما في الجھنمي ، او حرشفیة كما في قنیبعات القمح و الشعیر الواقعة في 

وھي صغیرة الحجم تقع عند قاعدة حویمل الزھرة في Bracteoleقاعدة السنیبلة . اما القنیبة 
النورة.

: وھي اوراق مختزلة تكون رقیقة جافة سمراء اللون ال تمتلك Scale Leavesاوراق حرشفیة -6
الصبغة الخضراء یكثر وجودھا في السیقان الترابیة كالرایزومات وقد توجد على السیقان الھوائیة 

كذلك توجد على البراعم الشتویة لحمایتھا اثناء فصلTamaricaceaeكما في العائلة الطرفیة 
الركود. 

تكون ایضاً ضمن ھذه التحورات االجزاء الزھریة وھي في االصل اوراق تخصصت الداء وظیفة التكاثر 
ھي اوراق Cotyledonsوتشمل ھذه االجزاء الكأس والتویج واالسدیة والمدقات (الكرابل) ، بینما الفلق 

جنینیة توجد في البذرة والمراحل االولیة من االنبات .



Tendrils leaf

Tendrils leaf

Spines leaf

Portulaca leavesStorage leaves

Storage leaf



Venus-fly trop (Dionaea)

Pitcher-plant (Nepenthis)



Leaf Durationبقاء الورقة 

نمو واحد ثم تجف وتتساقط ، اذ تقسم النباتات من ناحیة بقاء اوراقھا الى اغلب االوراق تبقى فقط لموسم 
مجموعتین :

خضراء طول السنة وھذا ال یعني : وھي نباتات تبقىEvergreen Plantsنباتات دائمة الخضرة -1
دوام الخضرة ان اوراقھا تعمر طیلة حیاة النبات لكنھا ال تسقط دفعة واحدة او في نفس الموسم اذ 

تنشأ وتسقط في اوقات مختلفة من السنة مثل اشجار الحمضیات والیوكالبتوس . 
: تتساقط اوراقھا في فصل الخریف وتبقى عاریة طوال فصل Deciduous Plantsنباتات نفظیة -2

ما في كفصل النمو (الربیع) تعاود لتكوین اوراقاً جدیدة تبقى الى نھایة فصل الصیف الشتاء وعند 
التین والرمان والعنب .

المخروطیات نباتات من عاریات البذور تتمیز اوراقھا بكونھا تبقى مع النبات لفترة زمنیة اطول مما علیھ 
في نباتات مغطاة البذور .



Reproductive Charactersالصفات التكاثریة 

د.اریج عبد الستار  

The Flowerاوالً : الزھرة 

غصن محور اي تحورت اوراقھ للقیام بوظیفة التكاثر . یتمیز الغصن الزھري بعدم استطالة سالمیاتھ فتبقى 
وتعرف ایضاً االجزاء الزھریة (االوراق المحورة) محتشدة على العقد ال تفصل بینھا مسافات واضحة. 

Receptacle or Torusغصن محور مؤلف من ساق قصیر جداً تتوسع نھایتھ وتعرف بالتخت بانھا 
تتمیز االزھار بأشكالھا الكثیرة واحجامھا المتباینة ، اذ الذي تنشأ وتستند علیھ االجزاء الزھریة المختلفة . 

صغیرة جداً ال ترى اال بالمجھر وان مجموع Walffiaو زھرة الولفیا Lemnaان زھرة عدس الماء 
ملم . بینما تكون زھرة 1وان طول النبات الكلي حوالي زھرة منھا یساوي سنتمتراً واحداً فقط50اقطار 

سم .120-90ذات قطر یساوي Rafflesiaنبات الرفلیسیا 

صغیرة الحجم تعرف بالقنابة Leaf axisتنشأ الزھرة كأي غصن اخر من برعم خاص یقع في ابط ورقة 
Bract.

Floral Partsاجزاء الزھرة 

وھي تراكیب تحمل على ساق یعرف بالحامل Whorlesة حلقات زھریة تتألف الزھرة النموذجیة من اربع
وھو بدوره عبارة عن تركیب یكون اما Receptacleالذي تتسع قمتھ لتكون التختPeduncleالزھري 

مسطح او محدب او مقعر ، اذ تترتب علیھ االجزاء الزھریة بتسلسل ثابت في جمیع االزھار، ویكون ھذا 
االوراق الكأسیة تسمى (السبالت تتألف من الترتیب ابتدًء من الخارج الى الداخل كاالتي : الحلقة االولى 

Sepals بمجموعھا تكون الكاس (Calyx ، البتالت) الحلقة الثانیة تتألف من االوراق التویجیة تسمى
Petals بمجموعھا تكون التویج (Corolla اما الحلقة الثالثة تتألف من االسدیة ،Stamens التي تكون

مجموعة من المدقات (الكرابل) او Pistilالمدقة الزھرة مركز، وتحتل Androeciumالجھاز الذكري 
الذي یمثل الحلقة الرابعة .Gynoeciumاز االنثوي تكون الجھ

مقطع طولي في زھرة نموذجیة



Floral Parts Arrangementترتیب االجزاء الزھریة 

فیكون شكل التخت مخروطي ، Spiralتترتب االجزاء الزھریة على المحور الزھري اما بنظام حلزوني 
لذلك تكون االعضاء الزھریة كثیرة العدد السیما االسدیة والكرابل ، اذ تعتبر ھذه الحالة بدائیة توجد في 

. او تنتظم االجزاء Ranunculusوالشقیق Magnoliaاالزھار االقل تطوراً كما في زھرة المكنولیا 
كثر تطوراً وشیوعاً من النظام الحلزوني ، مثل ازھار وھذا النظام االCyclicالزھریة بشكل دوائر 

.Liliumوالزنبق Cucumisوالخیار Citrusالحمضیات 

Number of Whorlesعدد الحلقات الزھریة 

اذا احتوت على الحلقات الزھریة كاملة Tetracyclicتوصف الزھرة بانھا رباعیة الحلقات الزھریة 
، اما اذا احتوت على ثالث حلقات زھریة اي تكون فاقدة لواحدة منھا فتسمى Brassicaكأزھار اللھانة 
التي تكون فاقدة لحلقة التویج ، وتسمى Mirabilisمثل ازھار نبات الال عباس Tricyclicثالثیة الحلقات 

اذا احتوت على حلقتین زھریتین فقط كأنواع من نباتات العائلة النجیلیة ، Dicyclicثنائیة الحلقات الزھریة 
اذ ال یبقى من الزھرة غیر سداة Monocyclicاما اذا احتوت على حلقة واحدة فقط فتكون احادیة الحلقة 

س الماء .وعدEuphorbiaواحدة او مدقة واحدة كنبات بنت القنصل 

في كثیر من االنواع النباتیة قد یحدث ان تتكرر واحدة او اكثر من الحلقات الزھریة فتصبح الزھرة خماسیة 
.Polycyclicاو عدیدة الحلقات Hexacyclicاو سداسیة Pentacyclicالحلقات 

Magnolia Citrus



عدد االجزاء في الحلقة الواحدة 

اذ تكون االزھار باحدى تختلف االزھار بأمتالكھا لالجزاء الزھریة في الحلقة الواحدة باختالف االنواع ، 
االشكال االتیة : 

: اذ توجد في الحلقة الزھریة الواحدة ثالثة اجزاء او Trimerous Flowerزھرة ثالثیة االجزاء -1
ة الواحدة . وناداً ما تشاھد في ذوات ) وتتمیز بھا معظم ازھار نباتات الفلق9،6،3مضاعفاتھا (

الفلقتین.
: توجد في الحلقة الواحدة اربعة اجزاء او Tetramerous Flowerزھرة رباعیة االجزاء -2

، ویندر وجود ھذه الحالة في ) كما في العدید من ازھار نباتات ذوات الفلقتین 12،8،4مضاعفاتھا (
ذوات الفلقة الواحدة .

: تحتوي الحلقة الواحدة على العدد خمسة او مضاعفاتھ Pentamerousزھرة خماسیة االجزاء-3
وتقتصر ھذه الحالة على ازھار من ذوات الفلقتین .) من االجزاء الزھریة15،10،5(

یمكن وصف الزھرة تبعاً لعدد حلقاتھا وعدد اجزاء الحلقة الواحدة فزھرة الكتان توصف بأنھا 
Tetracyclic and Pentamerous Flower النھا تحتوي على اربع حلقات زھریة وفي كل حلقة

.خمسة اجزاء 

Brassica Euphorbia

زھرة الكتان



اتحاد وانفصال االعضاء الزھریة : 

متمیزة او حرة اي تطلق على الحلقة الزھریة التي تكون وحداتھا FreeحراوDistinctان كلمة متمیز 
یقصد Unitedقة زھریة اخرى ، اذ ان كلمة متحد انھا غیر متحدة او ملتحمة مع بعضھا او مع اجزاء لحل

مع بعضھا او مع وحدات لحلقة مجاورة لھا في الزھرة ، ویكون الواحدةبھا اتحاد (التحام ) وحدات الحلقة
االتحاد بشكلین :

: اتحاد (التحام) وحدات الحلقة الواحدة مع بعضھا البعض .Connation-ا

: اتحاد (التحام) وحدات حلقة مع وحدات حلقة اخرى مجاورة لھا مثل اتحاد االسدیة Adnation-ب
باالوراق التویجیة .

Types of Flowersانواع االزھار 

اذا احتوت على جمیع الحلقات الزھریة االربعة Complete flowerتوصف الزھرة بأنھا كاملة -
(الكأس والتویج واالدیة والمدقة).

اذا فقدت احدى الحلقات االربعة ، اذ Incomplete flowerتكون الزھرة غیر كاملة (ناقصة) -
Euphorbiaكما في بعض انواع بنت القنصل اذا فقدت الكأس Asepalousتسمى زھرة الكأسیة 

والجھنمي .Morusكأزھار التوت Apetalous، اما اذا فقدت التویج فتكون زھرة التویجیة 
اذا كانت فاقدة لحلقتي الكأس والتویج معاً كأزھار Naked flowerتكون الزھرة عاریة -

الصفصاف وبنت القنصل .
حلقتي االعضاء الذكریة واالنثویة معاً اي وھي التي تحتوي على Perfect flowerالزھرة التامة -

.Bisexualتكون ثنائیة الجنس 
اعضاء ذكریة فقط او اعضاء على ي التي تحتوي اما وھImperfect flowerالزھرة غیر التامة -

او سداتیة Male flower، اذ تكون زھرة ذكریة Unisexualانثویة فقط اي تكون احادیة الجنس 
Staminate ،وتكون زھرة انثویة اFemale flower او مدقیةPistillate كما في ازھار نخیل

التمر.
ھذه الزھرة فاقدة لحلقتي االسدیة والمدقة اي فاقدة العضاء تكون Sterile flowerالزھرة العقیمة -

التكاثر كالزھیرات الشعاعیة لنباتات العائلة المركبة .

على اذا احتوى على االزھار االنثویة واالزھار الذكریة معاً Dioeciousالمسكن ثنائيیكون النبات 
اذا Monoeciousاحادي المسكن ، بینما یكون النبات Zea maysكما في نبات الذرة نفس النبات 

كما في نخیل كانت االزھار الذكریة محمولة على نبات واالزھار االنثویة محمولة على نبات اخر 
اذا حمل النبات ازھار احادیة الجنس ومعھا Polygamousالتمر، ویسمى النبات متعدد الزیجات 
انواع العائلة المركبة .ازھار ثنائیة الجنس كما في العدید من



Bractsالقنابات 

القنابة ورقة صغیرة تخرج من ابطھا وھي الزاویة التي ترتكز بھا على الساق زھرة ، تختلف القنابات 
باختالف االنواع النباتیة وكاالتي :

بالقنایة الورقیة تشابھ القنابة في مظھرھا االوراق الخضریة اي تكون خضراء اللون تعرف -
Leafy bract. كما في نبات حلق السبع

اذا كانت صغیرة جافة كما في نبات الصبار والزھیرات القرصیة Scalyالقنابة حرشفیة تكون -
.لزھرة الشمس

تكون بالوان مختلفة وھي تشبھ البتالت كما في Petaloid bractالقنابة الملونة او التویجیة -
الجھنمي وبنت القنصل . 

ج تحتضن السنیبالت .زووھي قنابات حرشفیة تكون بشكل Glumesنیبعات الق-
وھي قنابة كبیرة الحجم لحمیة تحتضن النورة بكاملھا قد تكون خضراء او ملونة Spatheالقینوة -

زورقیة الشكلالقنابة خشبیةوالذرة الصفراء. اما اذا اصبحت Musaكما في البردي والموز 
التمر .كما في نخیل Cymbaفتسمى 

تكون اوراق صغیرة خضراللون تحیط بالكأس Epicalyxبفوق الكأس او ما یسمى الكأس الثانوي-
وتعطیھ مظھراً مزدوجاً كما في ورد الجمال والخباز والبامیا والقرنفل

تب بشكل حلقة واحدة او اكثر مجموعة من القنابات الصغیرة تترInvolucresالقنابات الظرفیة -
في اسفل النورة وتتمیز بھا العائلتین المظلیة والمركبة.

Perianthالغالف الزھري 

Differentiatedیتمثل بحلقتي الكأس والتویج بمجموعھما یكونان الغالف الزھري اذ یكون متمیز 
perianth ،  وفي حالة كونھ غیر متمیز الى كأس وتویجUndifferentiated فیسمىPerigone

كما في ازھار العائلتین الزنبقیة والنرجسیة والسوسنیة اذ یكونان (الكأس والتویج Tepalsتدعى وحداتھ 
) متشابھان بالحجم والشكل ویختلفان بالموقع فقط.

Calyxالكأس -1

وھي اوراق صغیرة خضر اللون تحیط Sepalsیتكون من وحدات تسمى االوراق الكأسیة (السبالت) 
المؤثرات الخارجیة والجفاف كما انھا تقوم بعملیة باالجزاء الزھریة االخرى في البرعم لتحمیھا من

البناء الضوئي او جذب الحشرات او انتشار البذور والثمار . 

اما اذا Polysepalousاذا كانت االوراق الكأسیة طلیقة (حرة ) غیر ملتحمة مع بعضھا یسمى الكأس 
، ویكون االلتحام Gamosepalous (Synsepalous)كانت وحداتھ ملتحمة مع بعضھا فیدعى 

بمسافات مختلفة فمثالً اذا وصل االلتحام بین وحداتھ الى نھایتھا عدا جزء قلیل من اطرافھا العلویة 



صوص على عدد ویدل عدد االسنان او الفLobedاو مفصص Toothedفیبدو الكأس مسنن القمة 
، بینما یقتصر االلتحام في بعض االنواع على قواعد السبالت االوراق الكأسیة المكونة للكاس الملتحم 

Segmentedوتبقى االجزاء العلویة منھا سائبة اال انھ ما یزال یعد ملتحماً یطلق علیھ في ھذه الحالة 
Parted)( دات الكأس مع بقاء االخرى سائبة عدد مختلف من وح، في احیان اخرى یشمل االلتحام

Calyx. یسمى الجزء الملتحم انبوب الكأس Onosmaوھذه الخاصیة مألوفة في انواع من الجنس 
tube والجزء الحر یسمى الطرفCalyx limb.

تحورات الكأس 
تحورات التي یظھرھا الكأس قیمة تصنیفیة مھمة اذ یمكن ان نستدل منھا بصورة مباشرة على للان

في كثیر من الحاالت .Speciesاو النوع Genusالجنس 

یكون الكأس االعتیادي اخضر اللون لكنھ في احیان كثیرة یتلون بألوان مختلفة جذابة فیبدو مشابھاً 
Petaloid Calyxبالكأس الملونویسمى في ھذه الحالة الحجم یختلف عنھ فقط في الشكل وللتویج 

وبنفسجي في منقار الطیر Salviaو ورد المرجان Punicaفیكون احمر اللون في الرمان 
Delphinium وقرمزي اللون في زھرة الال عباس واصفر في الالتینيTropaeolum ، والشقیق

یرافق ھذا التلون احیاناً ضمور االوراق التویجیة او فقدانھا كلیاً كما في الجھنمیة.

الكأس تركیب كیسي الشكل یحتوي غالباً على غدد رحیقیة في بعض االنواع النباتیة یمتد من قاعدة 
ومنقار الطیر.كما في الالتینيSpurredویكون الكأس في ھذه الحالة مھمزا Spurًبالمھماز یعرف 

Scariousجافاً او Membranousغشائیاً صغیراً اما الكأس یصبح في العدید من العائالت النباتیة 
.Gomphrenaو ورد الدكمة Celosiaكما في عرف الدیك 

كما في زھیرات العائلة Pappus calyxبالكأس الزغبي یكون الكأس مختزالً على شكل زغب فیسمى 
المركبة.

كما في زھرة نبات Caducous calyxالكأس المتساقط الكأس الذي یسقط حال تفتح الزھرة یسمى 
بالكأس النفضي، بینما یسمى الكأس الذي یسقط عند التلقیح واالخصاب Papaverالخشخاش 

Deciduous calyx كما في ازھار الشقیق ، في بعض االحیان یبقى الكأس مع الثمرة وھذا یدعى
.كما في الرمان والباذنجان Persistent calyxالكأس الثابت او الدائم 

ھو الكأس الحاوي على ثمرة بداخلھ وفي الغالب یتسع ویتضخم في Fruiting calyxالكأس الثمري 
والطقیق Withaniaونبات سم الفراخ Hyoscyamusمرحلة الثمرة كما في جنس السكران 

Physalis. وغیرھا



Corollaالتویج -2

یأتي بعد الكأس مباشرة یتكون من مجموعة اوراق او وحدات تسمى باالوراق التویجیة (البتالت 
Petals عادة رقیقة ملونة وزاھیة ، ) ، تكون االوراق التویجیة اكبر حجماً من االوراق الكأسیة

ھرة عادة على نفس العدد من وظیفتھا االساسیة جذب الحشرات والطیور الغراض التلقیح . تحتوي الز
االوراق الكأسیة والتویجیة ولكن قد یحدث حاالت یكون فیھا عدد االوراق الكأسیة اقل من التویجیة كما 

اذ تحتوي ازھارھا على Portulaceaeوعائلة البربین Papaveraceaeفي العائلة الخشخاشیة 
من االوراق التویجیة.6-4ورقتین كأسیتین مقابل 

التویج اشكال 
اذ تكون الوحدات التي یتألف منھا Polypetalousمتعدد االوراق التویجیة او منفصل البتالت -1

تتمیز الورقة التویجیة الواحدة بمنطقتین او ة مع بعضھا ، والتویج (البتالت) طلیقة او غیر ملتحم
والجزء الرفیع القاعدي المستدق یدعى المخلب Limbیسمى بالطرفالمنبسطجزئین العریض

Claw: ویكون ھذا النوع من التویج باالشكال االتیة .

یتألف ھذا التویج من اربعة بتالت فقط غیر ملتحمة تكون Cruciform corollaالتویج المتصالب -ا
ین ، طقتین او طرفكل اثنتان متقابلتان مع بعضھما ومتعامدتان على االخریین ، تتمیز كل بتلة بمن

كما Clawوالطرف الرفیع القاعدي یسمى المخلب Limbالعریض یقع في الجھة العلیا  یسمى الطرف 
.Cruciferaeفي ازھار العائلة الصلیبیة 

یتمیز بأحتوائھ على خمسة بتالت منفصلة لكل منھا طرف Cariophyllaceousالتویج القرنفلي -ب
.Dianthusعریض یكون مسنن ومخلب طویل كما في ازھار نبات القرنفل 

ایضاً یتكون من خمسة اوراق تویجیة منفصلة جالسة اي عدیمة Rosaceousالتویج الوردي -ج
. Rosaالمخلب كما في ورد الروز (االشرفي) 

تكون الوحدات Gamopetalous (Sympetalous)یجیة او ملتحم البتالت ملتحم االوراق التو-2
التي یتألف منھا التویج ملتحمة اذ یتكون تركیب متمیز الى جزئین یسمى القاعدي منھ بأنبوب التویج 

Corolla tube وجزء علوي مفصص او مسنن یسمى الطرفCorolla limb ویكون عدد
یكون ھذا النوع من التویجلبتالت التي یتكون منھا التویج ، الفصوص او االسنان دلیل على عدد ا

بعدة اشكال وھي :

یتألف من خمسة اوراق تویجیة ملتحمة على شكل انبوب او corollaTubularالتویج االنبوبي -ا
.Helianthus annuusاسطوانة كما في تویج الزھیرات القرصیة لزھرة الشمس 

یتألف من خمسة بتالت تلتحم مع بعضھا على Ligulate corollaالتویج اللساني او الشریطي -ب
شكل شریط منبسط كما في الزھیرات الشعاعیة للعائلة المركبة ومنھا زھرة الشمس .



یتألف من خمسة بتالت ملتحمة ، یكون فیھ انبوب التویج رفیع Salverformالتویج الطبقي -ج
لطرف یكون منبسط وافقي عادًة مایكون عمودیاً على االنبوب كما في ازھار عین وطویل نسبیاً وا

و المینا وبعض انواع الیاسمین .Vincaالبزون 

ایضاً خمسة اوراق تویجیة ملتحمة ، یكون بشكل القمع رفیعاً عند Funnelformالتویج القمعي -د
.Petuniaالقاعدة یزداد عرضاً حتى طرفھ العلوي كما في ورد البوري 

خمسة بتالت ملتحمة یشبھ العجلة یكون فیھ انبوب التویج قصیر وطرفھ Rotateالتویج العجلي -ه
طة والباذنجان.عریض متسع كما في ازھار الخیار والفلفل والطما

خمسة اوراق تویجیة ملتحمة تترك عند الطرف مایشبھ الشفتین Bilabiateالتویج ثنائي الشفة -و
من ثالث فصوص ، قد تكون Lower lipمكونة من فصین والشفة السفلى Upper lipالشفة العلیا 

كون مفتوحتین في وضعھا الطبیعي كما في ازھار حلق السبع او تPersonateالشفتان مغلقتان 
Ringent.كما في ورد المرجان

یتكون من خمسة بتالت بتلة علویة تكون ظھریة الموقع وھي Papilionaceousالتویج الفراشي -ز
Wingsواثنتان جانبیتان اصغر حجماً من العلم تسمیان الجناحین Standardاالكبر حجماً تسمى العلم 

یضم بداخلھ Keelاما البتلتین البطنیتین تكونان ملتحمتان من االمام مكونًة تركیباً یسمى الجؤجؤ 
.Lathyrusوزھرة العطر Pisumاالعضاء التكاثریة كما في ازھار البازالء 

یتألف من خمسة بتالت ملتحمة تكّون تركیباً یشبھ الجرس Campanulateالتویج الناقوسي -ح
.Campanulaعریض عند القاعدة والقمة ومتخصر من الوسط كما في زھرة الجرس 

الذي یحتوي على غدد Spurھنالك اشكال اخرى من التویج تمتلك تحورات خاصة كامتالكھا للمھماز 
اذ انھ یوجد مھماز من كل ورقة تویجیة ، او قد تحتوي االوراق Aquilegiaرحیقیة كما في الجنس 

التویجیة على زوائد على سطوحھا تكون بھیئة شعیرات او حلیمات او نتوءات غدیة ، اما نبات طیر 
الذي یتمیز بوجود اللسان وھو مكون من اتحاد الورقتین التویجیتین السفلیتین لتعطي Strelitziaالجنة 

یوجد تركیب فنجاني زاھي اللون یسمى Narcissusزواحف ، وفي زھرة النرجس مظھراص یشبھ ال
، وتحتوي زھرة نبات الدفلة على اكلیل من نوع اخر .Corona or Crownاالكلیل او التاج 



Papilionaceous
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Flower symmetryالتناظر في الزھرة 

اذا امكن قطعھا الى نصفین Symmetrical or Regularتوصف الزھرة بانھا متناظرة او منتظمة 
متشابھین بامرار مستٍو واحد او اكثر خاللھا . وتوصف بانھا عدیمة التناظر او غیر منتظمة 

Asymmetrical or Irregular ٍاي ال خاللھا  اذا تغذر الحصول على نصفین متشابھین عند امرار مستو
، تكون االزھار المتناظرة على احد Canna indicaكزھرة موز الفحل یمكن تنصیفھا بأي مستٍو كان 

الشكلین :

: یمكن الحصول على انصاف Actinomorphic (Radial symmetry)زھرة شعاعیة التناظر -ا
والحمضیات والدفلة.متشابھة بأمرار اكثر من مستٍو عمودي واحد ماراً بمركزھا كما في زھرة الكتان 

: یمكن الحصول على نصفین Zygomorphic (Laterally symmetry)زھرة جانبیة التناظر -ب
كزھرة حلق السبع .متماثلین فقط عند امرار مستٍو واحد فقط ماراً في مركز الزھرة ، 

Androeciumجھاز الذكورة في الزھرة 

جموع االعضاء التكاثریة الذكریة الموجودة في الزھرة الواحدة وھي یتكون جھاز الذكورة في الزھرة من م
.  تعد االسدیة واحدة من االجزاء الزھریة المھمة تصنیفیاً اذ ان خواصھا Stamensمجموع االسدیة 

والمتمیزة تعطي ادلة مھمة على العالقات الوراثیة بین المراتب التصنیفیة المختلفة وكثیراً ما المتنوعة 
یستعان بھا للتعرف على النوع او الجنس وحتى العائلة ، وتعزى ھذه االھمیة الى ثبات خصائصھا وعدم 



ھاز بنفس الشكل من الجفالعائلة المركبة ذات العشرین الف نوع تتمیز جمیعھا تأثرھا بالعوامل البیئیة. 
الذكري ، كما تتمیز العائلة الثانویة الفراشیة بجھاز ذكري خاص باالنواع التي تعود الیھا.

تنشأ السداة من تحور ورقة خضریة خصبة متخصصة لغرض التكاثر تعرف بالورقة حاملة السبورات 
والثاني الخویط.. تتكون السداة الواحدة من جزئین االول ھو المتك Microsporophyllالصغیرة 

اما التي تمتلك سداتین فتسمى Monandrous flowerتسمى الزھرة الحاویة على سداة واحدة 
Diandrous flower كالزیتون ، وھكذا الى ان تصبح الزھرة عدیدة االسدیةPolyandrous flower.

Antherالمتك (المئبر) 

Two lobes orوھو الجزء المنتفخ الحاوي على حبوب اللقاح (الطلع) ، ویتألف من فصین طولیین 
Thecae ویوصف تبعاً لذلك بثنائي الفصBilobed كل فص یحتوي على غرفتین تعرف كل غرفة بكیس

Pollen grainsتتكون بداخلھ حبوب اللقاح Pollen sac or Microsporangiumاللقاح 
(Microspores) یتكون جدار كیس اللقاح من طبقة خارجیة ھي البشرة ،Epidermis تلیھا طبقة لیفیة
Fibrous layer الداخل تعرف بالطبقة المغذیة اكثر من خالیا برنكیمیة اخرھا الىوطبقة اوTapetum

اربع یحتوي المتك علىوبذلك وھي خالیا كثیفة تعمل كنسیج مغٍذ لحبوب اللقاح التي تنشأ داخل الكیس . 
غرف یكون ذلك في المتك الفتي او غیر الناضج اال ان العلبتین السبوریتین في كل فص تلتحمان ببعضھما 

ن المتك قد یكوعند النضج فیصبح المتك عند ذلك ثنائي الغرفة او ثنائي الكیس وھذه ھي الحالة الغالبة .
، او قد تندمج الغرفتان عند النضج فیقال ان Malvaceaeوحید الفص كما في جمیع انواع العائلة الخبازیة

كما في نبات البامیا والقطن. Unilocularالمتك احادي الغرفة 

یرتبط فصا المتك من الخلف بنسیج ضام ھو امتداد الخویط تمر وسطھ حزمة وعائیة تماثل العرق الوسطي 
.Connective tissueفي الورقة یعرف ھذا النسیج بالنسیج الموصل او الرابط 



Anther Dehiscenceتفتح المتك 

یتم تفتح المتك بعد نضجھ لطرح حبوب اللقاح باحد الطرق التالیة :

تنطلق حبوب اللقاح عن طریق شق طولي على طول : Longitudinal dehiscenceتفتح طولي -1
Line of dehiscenceكل فص من فصوص المتك یعرف بخط االنفتاح  or Slit وھذا النوع من

التفتح ھو االكثر شیوعا في النباتات الزھریة ، قد یواجھ الشق الطولي مركز الزھرة وفي ھذه 
وفیھ تتحرر حبوب اللقاح مباشرة الى الداخل كما في زھرة Introrseالحالة یدعى التفتح الداخلي 

ا للمحیط الخارجي للزھرة واغلب مغطاة البذور ، او ان یكون الشق مواجھVincaعین البزون 
، وھو اقل شیوعا من الحالة االولى كما في القرعیات و العائلة Extrorseفیسمى التفتح الخارجي 

اذ یقع Latrorseتعرف بالتفتح الجانبي . ھنالك حالة ثالثة للتفتح الطولي Iridaceaeالسوسنیة 
الشق على جانب المتك كما في العائلة الشقیقیة.

: في ھذه الحالة یكون خط االنفتاح مستعرضاً في كل Transverse dehiscenceتفتح مستعرض -2
وھذه الحالة اكثر تطورا من السابقة.Euphorbiaفص كما في الجنس 

: اذ یحدث ثقب في اعلى كل فص من فصوص Porous dehiscenceتفتح بواسطة الثقوب -3
.Solanum tuberosumالمتك تنطلق منھ حبوب اللقاح ، كما في البطاطا 

: ویتم انفصال جزء شریطي من جدار المتك یبقى عالقا Valvular dehiscenceتفتح مصراعي -4
جزاء الشریطیةمن الجھة العلیا ویتقوس الى الخلف قلیال لیسمح بخروج حبوب اللقاح ، وھذه اال

.Berberidaceaeكما في النباتات العائدة للعائلة Valvsالمتقوسة تدعى بالمصاریع 



Filamentالخویط 

رفیع عادة وصلد او مجوف Filiformوھو الجزء الذي یصل المتك بالتخت الزھري ویكون تركیب خیطي 
او اسطواني وھو االكثر شیوعا وتطورا او یكون مسطح و ملون او عریض كما في موز الفحل ، قد یكون 

.یعزى اختفاء Juglansكما في الزنبق او قصیر كما في نخیل التمر او معدوما كما في الجوز القلم طویال 
یة التلقیح كما في الكثیر من النباتات المائیة او نتیجة الخویط اما الى االختزال او التكیف البیئي ولعمل

اللتحامھ مع الغالف الزھریفیبدو معدوما مظھریا اال انھ موجود من الناحیة المورفولوجیة . لخویطات بعض 
وقد تكون ھذه اللواحق احیانا على شكل غدد رحیقیة Violaاالزھار زوائد او لواحق كما في ورد الصورة 

یط من ناحیة االصل والنشوء سویق الورقة الخضریة التي اشتقت منھا السداة.. یمثل الخو

Heterostemonyالتباین السدوي 

ففي زھرة Heterostemonyقد تكون االسدیة متساویة الطول في الزھریة الواحدة او مختلفة االطوال 
وبذا تعتمد توجد عشرة اسدیة خمس منھا طویلة الخویطات وخمس قصیرة الخویطات ، Oxalisالحمیض 

اطوال االسدیة على اطوال خویطاتھا ، ھناك حالتین رئیسیتین من اطوال االسدیة : 

وذلك عند احتواء الزھرة على اربعة اسدیة ، اثنتان طویلتان Didynamousاالسدیة طویلة االثنین -1
.Labiataeوالعائلة الشفویة Anterrhinumواثنتان قصیرتان كما في حلق السبع 

وذلك عند امتالك الزھرة لستة اسدیة اربع منھا طویلة Tetradynamousاالسدیة طویلة االربع -2
الخارجیة) كما في معظم نباتات العائلة الصلیبیة (الحلقة الداخلیة) واثنتین قصیرتین (الحلقة 

Cruciferae. كاللھانة والفجل



اتصال المتك بالخویط 

Iris: فیھ تتصل قمة الخویط بقاعدة المتك. كما في نبات السوسن Basifixedاتصال قاعدي -1
والسعد .

: یتصل الخویط بالمتك على امتداد جھتھ الظھریة فتتعذر علیھ الحركة Dorsifixedاتصال ظھري -2
.Malvaceaeالى اي من االتجاھات كما في الحمضیات والعائلة الخبازیة 

: یتم اتصال الخویطات بنقطة واحدة عند منتصف ظھر المتك Versatileاتصال طلیق (حر) -3
االمر الذي یترك لھ حریة الحركة الى جمیع االتجاھات وبمرونة عالیة ، كما في ورد الساعة 

Passiflora.

Stamens Fertilityخصب االسدیة 

لھا القدرة على انتاج حبوب اللقاح ، اذ انھ في بعض النباتات ھي التيFertile stamenالسدة الخصبة 
لیس لالسدیة القدرة على انتاج حبوب اللقاح اما لضمور المتك او لكونھ معدوم فتسمى باالسدیة العقیمة 

Sterile stamens or Stameinodes او قد تختزل السداة كلیا في انواع اخرى وال یترك لھا اي اثر ،
ا جزء ضئیل . ففي نبات الزینة المعروف بموز الفحل (موز الزینة) توجد ست اسدیة تقع في او یبقى منھ

Petaloid staminodesحلقة واحدة منھا سداة واحدة فقط خصبة واربع اسدیة عریضة تویجیة ملونة 
وواحدة ضامرة (مفقودة) .

Number of Stamensعدد االسدیة 

یتراوح عدد االسدیة في الزھرة الواحدة من سداة واحدة كما في الیوفوربیا الى عدد غیر محدود كما في 
ازھار البامیا والقطن . وقد ال تحتوي الزھرة على ایة سداة كما في االزھار االنثویة للصفصاف والنخیل 

دیة العقیمة ضمن اسدیة الزھرة ، والزھیرات الشعاعیة العقیمة لزھرة الشمس ، كقاعدة عامة ال تحتسب االس



رغم احتوائھا على اسدیة عقیمة . وتكون الزھرة Monandrousفزھرة موز الفحل تعتبر احادیة السداة 
كما في ازھار الزیتون والیاسمین وورد المرجان . وتكون الزھرة ثالثیة Diandrousثنائیة االسدیة 

في حلق السبع و Tetrandrous، ورباعیة االسدیة كما في ازھار الكالدیولسTriandrousاالسدیة 
، وتعتبر الزھرة متعددة االسدیة Petoniaفي ورد البوري Pentandrousالنعناع ، وخماسیة االسدیة 

Polyandrous ان زاد عدد اسدیتھا على العشرة كما في الورد االشرفي والعائلة الخبازیة اذ یعتقد ان زیادة
حالة اقل تطورا من االسدیة القلیلة .عدد االسدیة یوحي الى

Insertion of Stamensارتكاز االسدیة 

یكون ارتكاز االسدیة بالعموم على التخت ، اال انھا في حاالت كثیرة تلتحم بالتویج فتسمى فوق تویجیة 
Epipetalous كما في ازھار الریحان والمینا وحلق السبع ، اذ تكون متبادلة مع فصوص التویج او مقابلة

، وفي Episepalousیحدث في حالة فقدان التویج ان تلتحم االسدیة بالكاس فتسمى فوق كاسیة لھا . 
لة السحلبیة كما في العائGynandrousحاالت قلیلة ترتكز االسدیة على المدقة فیطلق علیھا فوق مدقیة 

Orchidaceae ففي نبات السحلبOrchids تتحد االسدیة بقلم المدقة مكونة تركیب یعرف بال
Gynostemium او قد تتحد االسدیة بمیسم المدقة ، وفي بعض االحیان ترتكز االسدیة على الغالف

ة .كما في العائلة النرجسیEpiphyllousالزھري (غیر المتمیز الى كاس وتویج) فتسمى 

اتحاد وانفصال االسدیة  

ولھذه الظاھرة Synstemonyتعرف ظاھرة اتحاد االسدیة ببعضھا باي شكل من االشكال باالتحاد السدوي 
نمطین اساسیین :

االتحاد او االلتحام بواسطة الخویطات ولھا ثالث صور :-ا
: وھي حالة اتحاد جمیع الخویطات للزھرة الواحدة ، اذ Monadelphousاحادي الحزمة -1

Staminalتكّون تركیبا اسطوانیا تخترقھ المدقة یعرف بالعمود السدوي  column كما في
نباتات العائلة الخبازیة.

: یكون عدد االسدیة في ھذه الزھرة عشرة فقط تتحد خویطات Diadelphousثنائي الحزمة -2
Vicia fabaاحدة وتبقى السداة العاشرة طلیقة مستقلة ، كما في الباقالء تسع منھا بھیئة حزمة و

والبزالیا والعطر.
: یتكون الجھاز الذكري من عدد غیر محدود من االسدیة التي Polyadelphousعدید الحزم -3

تتحد خویطاتھا على شكل مجموعات كل منھا یضم عددا من االسدیة ، وال یشترط ان تتساوى 
.Citrusفي عدد االسدیة التي تحتویھا . كما في الحمضیات ھذه الحزم 

اتحاد المتوك : في بعض المجامیع النباتیة تتحد متوك الزھرة بعضھا مع البعض االخر بیمنا -ب
كما في انواع من العائلة المركبة اذ Syngenesiousتبقى الخویطات منفصلة وتدعى ھذه الحالة 

تكون المتوك بشكل اسطوانة تحیط بالجزء العلوي من المدقة كما في زھرة الشمس واالقحوان .
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Gynoeciumجھاز االنوثة في الزھرة 

او من عدة مدقات ، اما الوحدة االساسیة التي تتكون Pistilیتكون الجھاز االنثوي الزھري من مدقة واحدة 
اذ Megasporophyll، وھي عبارة عن ورقة سبوریة خصبة تسمى Carpelمنھا اي مدقة فھي الكربلة 

مل على حافات ھذه فتحOvulesتكون خالیة من الكلوروفیل ولھا ثالث حزم وعائیة ، اما البویضات 
الورقة التي انطوت باتجاه بعضھا او مع حافات كربالت اخرى واتحدت ھذه الحافات لتكوین المبیض 

المغلق .

في بعض االجناس الواطئة كانت الكربلة مفتوحة ثم ابسط اشكال المدقة ھي التي تتكون من كربلة واحدة ، 
الوسطي ونحو الجھة البطنیة والتحمتا مكونتان غرفة بالتدریج انطوت فیھا الحافتان طولیا باتجاه العرق

وعلى امتداده Ventral suture. خط التحام الحافتین یعرف بالتدریز البطني Ovaryمغلقة ھي المبیض 
التي ترتبط بھا البویضات ، اما الجھة Placentaمن الجھة الداخلیة ینشأ نسیج حشوي یعرف بالمشیمة 

.Dorsal sutureللورقة فتعرف بالتدریز الظھري المقابلة لخط االلتحام والتي تمثل العرق الوسطي 

یحتوي على تجویف یسمى غرفة Ovaryتتألف المدقة بصورة عامة  من تركیب قاعدي منتفخ ھو المبیض 
Locule (Cell) بالمشیمة عن طریق عنق قصیر یعرف بالحبل السري یحتضن البویضات التي ترتبط

Funiculus یتراوح عدد البویضات داخل المبیض من واحد كما في التمر والمشمش والكوجة والذرة ،
بینما یصل Necotianaوفي اغلب نباتات العائلة النجیلیة الى بضع مئات من البویضات كما في التبغ 

اذ Styleلى اكثر من ملیون ، الجزء الثاني من المدقة ھو القلم اOrchidsعددھا في بعض االوركیدات 
یمتد من قمة المبیض بشكل تركیب اسطواني رفیع قد یكون مجوف او صلد كلیا او جزئیا ، ینتھي القلم 

وھو الجزء الثالث المكون للمدقة ویعمل على استقبال حبوب اللقاح .Stigmaبجسم متمیز ھو المیسم 

ي یتمیز بھا جھاز االنوثة الزھري ال  تخضع للعوامل والمؤثرات البیئیة لذلك فان لھ قیمة ان الخصائص الت
تصنیفیة كبیرة ومھمة خاصة فیما یرتبط بالتوصل الى العالقات الوراثیة بین مختلف االنواع واالجناس 

والعائالت النباتیة .

Types of Gynoeciumانواع جھاز االنوثة 

عند التشخیص السیما عندما تكون ھذه الكرابل عدیدة و ملتحمة في مدقة كرابل الزھرةینبغي معرفة عدد 
واحدة . یقسم الجھاز االنثوي من حیث عدد الكرابل التي یتكون منھا الى :

Unicarpous Gynoecium or Monocarpellateاحادي الكربلة -1
ذ یسمى جھاز االنوثة البسیط وفیھ تحتوي الزھرة على مدقة واحدة مكونة من كربلة واحدة ا

Simple Gynoecium او المدقة البسیطةSimple Pistil كما في العائلة البقولیة
Leguminosae. ًعموما



Polycarpous Gynoecium or Multicarpellateعدید الكرابل -2
یتالف من اكثر من كربلة واحدة ویكون على نمطین :

Apocarpousسائب الكرابل -ا Gynoecium تكون الكرابل منفصلة ومتمیزة بحیث تؤلف كل :
وتترتب ھذه الكرابل (المدقات) في الزھرة اما على تخت مخروطي الشكل كما في منھا مدقة بسیطة 

او تترتب بشكل دائري كما في نبات مزمار الراعي Rununculusوالشقیق Fragariaالشلیك 
Alisma یتفق الباحثون على انھ كلما زاد عدد الكرابل الطلیقة في الزھرة الواحدة وكانت ذا .

وكلما قل عددھا وانتظمت بشكل Primitivenessدل ذلك على حالة البدائة ترتیب مخروطي 
دائري دل ذلك على التطور.

كبة : تتحد الكرابل مكونة مدقة واحدة مرSyncarpous Gynoeciumمتحد الكرابل -ب
Compound كما في الخیار والبرتقال والقرنفل ، یكون اتحاد (التحام) الكرابل مقتصرا على

منطقة المبیض فقط فتظھر االقالم والمیاسم بشكل منفصل ، او یشمل االلتحام المبیض واالقالم دون 
ذه المدقة تبدو ومثل ھPrimulaوقلما تلتحم االجزاء الثالثة بكاملھا كما في زھرة الربیع المیاسم ، 

مكونة من كربلة واحدة لھا مبیض واحد وقلم واحد ومیسم واحد.في مظھرھا الخارجي مشابھ لمدقة 

یمكن معرفة عدد الكربالت التي تتكون منھا المدقة من الدالئل التالیة : 
: اذا كان المبیض مفصصا فعدد فصوصھ یساوي عدد Ovary lobesعدد فصوص المبیض -1

الجیرانیوم والالتیني .مثل الكرابل 
یؤخذ مقطع مستعرض في المبیض اذ في حالة كون : Locules (Cell)عدد غرف المبیض -2

التمشیم مركزي فعدد الغرف یساوي عدد الكرابل كما في ورد الختمة والقطن ، تظھر في 
تقسم كل غرفة الى غرفتین وبھذا یتضاعف False septaبعض النواع النباتیة حواجز كاذبة 

وي قد یحتالعدد الحقیقي لغرف المبیض فیقود ذلك الى حكم مغلوط ما لم یتم التنبؤ الیھا. 
المبیض على غرفة واحدة وال یفي ذلك بالضرورة ان المدقة مكونة من كربلة واحدة ففي العائلة 

كربالت وفي مثل ھذه 5-2القرنفلیة مثال یحتوي المبیض على غرفة واحدة اال انھ یتكون من 
لة یستعان بالدالئل االخرى .الحا

: تنشأ المشایم الجداریة على امتداد حافات الكرابل Parietal placentationالمشایم الجداریة -3
المتجاورة ، فمن الطبیعي ان یكون عدد ھذه المشایم مساویا لعدد الكرابل . فأن وجدت ثالث 

ت كما في ورد الصورة مشایم جداریة فان ذلك یدل على ان المبیض مكون من ثالث كربال
والخیار .

: في بعض االنواع تحتوي المدقة على اكثر من قلم واحد Stylesعدد االقالم او (فروع القلم) -4
، او قد یتفرع القلم الواحد عند نھایتھ الى عدد من الفروع وفي كلتا الحالتین یشیر ذلك الى عدد 

مال .و ورد الجالكرابل لتلك المدقة كما في زھرة الكتان 
: في حالة كون المیسم مفصص Stigma lobes or branchesفصوص المیسم او تفرعاتھ -5

كما في الزنبق او متفرع كما في زھرة الشمس فھذه الفصوص او الفروع تطابق عدد الكرابل.



Stigmaالمیسم -ا

جزء المدقة الذي یستقبل حبوب اللقاح . في بدایة عھد نشوءه في النباتات الزھریة البدائیة لم یكن 
ھذا التركیب ظاھریاً او متمیزاً وانما كان متداخالً مع القلم او المبیض ، اال انھ في النباتات االكثر 

اً ما یفرز سائال وھو بصورة عامة خشن السطح او مھدب وغالبتقدما بدأ یظھر بوضوح اكثر . 
الذي یساعد في تسھیل التصاق حبوب Stigmatic fluidلزجا حلو المذاق ھو السائل المیسمي 

اللقاح علیھ.

او ھراوي Sphericalاو كروي Capitateیاخذ المیسم اشكاال متعددة فمثال یكون راسي 
Clavate او قد یكون قرصيDiscoid او منتشرDiffused او شعاعيRadiate كذلك ممكن ان

وفي Trilobedاو ثالثي الفص Bilobedاذ غالبا ما یكون ثنائي الفص Lobedیكون مفصص 
، شریطي Plumose، ریشي Fimbriate، والمشعر Decurventاحیان اخرى یكون منعقف 

Lineate خیطي ،Filiform و ذو العرف او العرفي ،Crested.

Styleالقلم -ب
یخرج من المبیض ویحمل المیسم ، وھو كبقیة االجزاء الزھریة طرأت علیھ جزء المدقة الذيھو 

تغایرات عدیدة ساعدتھ على التكیف للقیام بمھمتھ تمشیا مع طبیعة الزھرة . ففي الجھاز االنثوي 
ملتحمة لتمیز في حین انھ في المدقة امالمنفصل الكربالت وھي حالة بدائیة ، قد ال یظھر القلم بشكل 

او قد یكون Cylindricalوالقلم عادة یكون بشكل تركیب اسطواني الكرابل اكثر تمیزا ووضوحا .
. وھو رفیع طویل في الزنبق ومنبسط تویجي الشكل في Linearاو شریطي Filiformخیطي 

تدعى حالة االقالم المتشابھة السوسن وموز الفحل وشصي في نخیل التمر ومعدوم في الخشخاش.
Homostylous اما المتباینة فتدعىHeterostylous.
یكون صلدا كلیا او جزئیا وقلما یكون مجوفا اذ یمال وسطھ نسیج من خالیا نحیفة االصل في القلم 

بیرة كرقیقة الجدران مستطیلة واحیانا رخوة ضعیفة التماسك ، غدیة الوظیفة كثیفة السایتورالزم 
لنوى ، تفرز سائال ھالمیا یمتزج مع مواد لزجة تنشأ من تحطم جدران الخالیا.وقد وجد ان ھذا ا



النسیج یعمل على ھدایة انبوب اللقاح الى موقع الكیس الجنیني اثناء نموه بین المیسم و المبیض 
ئلة اویعمل على تغذیتھ في الوقت نفسھ ، وكان ھذا االكتشاف قد وضع حدا للنظریة القدیمة الق

بانحدار حبة اللقاح نفسھا الى داخل المبیض قبل حدوث عملیة االخصاب، مع ھذا فأن لبعض 
االجناس النباتیة قلم مجوف كما في الزنبق والبنفسج .

Position of styleموقع القلم بالنسبة للمبیض 
یض وھي : وھو القلم الخارج من وسط قمة المبTerminal styleالقلم النھائي او الطرفي -1

الحالة السائدة في معظم االنواع النباتیة كما في عین البزون .
: یظھر القلم على احد طرفي المبیض ویعزى ذلك الى عدم نمو Lateral styleالقلم الجانبي -2

ان وقع على امتداد التدریز البطني Ventralجوانب المبیض بصورة متساویة ویكون بطني 
ان كان على امتداد التدریز الظھري كما في Dorsalوظھري Dolichosكما في اللبالب 

.Delphiniumمنقار الطیر 
: وھو القلم الخارج من الجزء القاعدي للمبیض ومالصقاً الحدى Basal styleالقلم القاعدي -3

.Fragariaجھتیھ حتى یغادره مرتفعاً الى اعلى كما في الفراولة 
Gynobasicالقلم المتاعي القاعي -4 style وھو القلم الخارج من مركز مبیض رباعي :

وھذا القلم صفة ممیزة لمعظم نباتات عائلة ورد لسان الثور Lobed ovary-4الفصوص 
Boraginaceae. ونباتات العائلة الشفویة

قد یبقى القلم مالزما للمبیض حتى بعد االخصاب كما في بعض انواع البقولیات ، ولھذه الخاصیة 
یة مھمة في تشخیص االنواع التابعة لبعض االجناس. اما في بعض النباتات ذات الثمار قیمة تصنیف
مثل العنجاص والطماطم والخوخ فیسقط القلم في وقت مبكر بعد االخصاب وال یترك العصاریة 

غیر ندبة صغیرة في موقعھ .



Ovaryالمبیض -ج

عادة . في حالة استقرار Ovulesھو الجزء القاعدي المنتفخ من المدقة الحاوي على البیوض 
Sessileالمبیض على التخت الزھري مباشرة وھي الحالة الشائعة ، یوصف المبیض بأنھ جالس 

ovary اما اذا كان محموال على حامل یفصل بینھ وبین التخت فیوصف بأنھ معنق .Stipitate
في حالة Gynophoreلجھنمیة وخف الجمل ، ویدعى ھذا العنق حامل جھاز االنوثة كما في ا

حملھ للمدقة لوحدھا ، واذا ما حمل المبیض ومعھ االسدیة دعي بحامل االنوثة والذكورة 
Gynandrophore or Androgynophore كما في ورد الساعةPassiflora.

Placentationالتمشیم 

ھو نظام او ترتیب المشایم (ومعھا البویضات) داخل المبیض . تنتشر البویضات على كل السطح الداخلي 
Drimysللكربلة في االنواع التي تمثل اوطأ حاالت البداءة في النباتات الزھریة كما في الدارسین االبیض 

تظم على احد اشكال التمشیم التالیة :اال انھا في النباتات االكثر رقیاتنMagnoliaceaeمن عائلة المكنولیا 

: یتكون المبیض من كربلة واحدة وفیھ غرفة واحدة Marginal placentationالتمشیم الحافي -1
وتمتد مشیمة واحدة على طول خط التحام حافتي الكربلة ، كما في الباقالء و الفاصولیا .

اكثر من كربلة وفیھ غرفة واحدة یتكون المبیض من: Parietal placentationالتمشیم الجداري -2
وتنشأ المشایم على امتداد او خطوط التحام حافات الكرابل بعضھا مع البعض ، لھذا یكون عدد 

، كما في ورد الصورة وورد الساعة والخیار والرقي .المشایم مساویاً لعدد الكرابل 
: یحدث ھذا الشكل في مبیض مركب عدید Axial placentationالتمشیم المركزي (المحوري) -3

یتكون نتیجة انطواء Central axisوتتصل البویضات بمحور وسطي Multilocularالغرف 
حافات الكرابل الى الداخل والتحام بعضھا مع البعض عند وسط المبیض . یتساوى في ھذه الحالة 

الفحل وحلق السبع .عدد الغرف مع عدد الكرابل ، كما في البرتقال والطماطم وموز 



) ، ویعتبر الحاجز Septa(الجمع Septumیسمى الجدار الذي یفصل بین غرفة واخرى الحاجز 
اذا نشأ اما من نمو False septumحقیقیا اذا نشأ من انطواء حافات الكرابل الى الداخل ، وھو كاذب 

ي انواع العائلة الصلیبیة ومنھا كما فReplumالمشیمة الجداریة وامتدادھا الى الداخل ویدعى عندئذ 
المنثور واللھانة و القرنابیط . او یكون كنمو داخلي لجدار المبیض ویكون ذلك عادة عند منطقة العرق 

الوسطي لكل كربلة كما في الكتان .

بجدران : تتصل البویضات ھنا بمشایم متصلة Lamillate placentationالتمشیم الصفائحي -4
ة مركبة ولكن ھذه المشایم تمتد الى مركز المبیض دون ان تلتقي ، اي ان المبیض العائد لمدق

المبیض یبقى وحید الغرفة بحیث تنتشر اعداد كبیرة من البویضات على جوانب ھذه المشایم ، كما 
في الخشخاش ویعتبر ھذا النوع من اشكال التمشیم الجداري ایضا .

Free centralالتمشیم المركزي الطلیق-5 placentation : ینشأ من مبیض مركب فیھ غرفة
واحدة وتتصل البویضات بمحور وسطي ینھض من قاعدة المبیض دون ان یصل قمتھ او یتصل 

اكثر تطورا من االشكال السابقة ، اذ یعتقد انھ مشتق من بجداره . یعتبر ھذا النوع من التمشیم 
وبقاء المحور الوسطي مع المشیمة قائما في الوسط .Septaالتمشیم المركزي بأختزال الحواجز 

: ي نتج من اختزال المحور الوسطي للتمشیم المركزي Basal placentationالتمشیم القاعدي -6
ویحوي اما على بویض واحد كما في التمر Unilocularالطلیق وعلیھ فان المبیض بغرفة واحدة 

، وفي كلتا الحالتین Tamarixفي جنس الطرفة وزھرة الشمس او على عدد من البویضات كما 
تستقر البویضات على قعر المبیض .

: للمبیض عادة غرفة واحدة ویظھر البویض او Apical placentationالتمشیم القمي (المعلق) -7
والعنجاص والمشمش والكوجة والبردي . البویضات المعلقة بسقف المبیض متدلیة ، كما في التوت 

ذه الحالة تمثل اختزاال للتمشیم الجداري او انھا اشتقاق من تمشیم مركزي كما في انواع ویعتقد ان ھ
.Capifoliaceaeمن عائلة البیلسان 



Position of ovaryموقع المبیض 

یكون لھ اھمیة ان الموقع الذي یتخذه المبیض في الزھرة وعالقتھ باالجزاء الزھریة االخرى 
تصنیفیة عالیة في بعض انظمة التصنیف التطوریة ، لذا یجب دراسة الحاالت التالیة : 

Hypogynousزھرة سفلیة االجزاء -1 flower
تعد الزھرة سفلیة االجزاء في حالة نشوء الغالف الزھري والجھاز الذكري من تحت 

ون لھا اي اتصال بھ . ویتطلب ھذا الوضع ان كموقع المبیض على التخت ودون ان ی
یكون التخت مسطحا او محدبا او مخروطیا اذ یستقر المبیض في وسطھ او في اعاله ، 

لكونھ متحرر من جمیع االجزاء Superior ovaryلذلك یوصف المبیض بانھ مرتفع 
ھریة الزھریة االخرى . وحالة المبیض المرتفع ھي االكثر شیوعا في النباتات الز

ومنھا الحمضیات ونخیل التمر والقرنفل والخشخاش .
Perigynous flowerزھرة محیطیة االجزاء -2

یجلس الجھاز االنثوي في ھذا النمط من االزھار داخل تركیب فنجاني (قدحي) الشكل 
Floral tube (Cup)االنبوب الزھري او Hypanthiumیعرف باالناء الزھري 

بینما ترتكز االسدیة واالوراق التویجیة والكاسیة على حافة ھذا االناء فتبدو محیطیة 
الجھاز االنثوي وفي مستوى اعلى منھ ، في ھذا النمط یكون المبیض اما متحرر كلیا 

من الداخل فیعتبر مرتفعا كما في االشرفي من جدار االنبوب الزھري ویسھل انتزاعھ 
. و اما ان یلتحم جزء منھ مع جدار االنبوب الزھري Prunusوجنس الخوخ واللوز 

كما في Half-inferiorویبقى الجزء ظاھر فوقھ فیوصف عندئذ بانھ نصف منخفض 
.Myrtaceaeعدد من العائلة االسیة 

Epigynous flowerزھرة علویة االجزاء -3
حیثیغوص المبیض في ھذه الزھرة بنسیج االنبوب الزھري (التخت) حتى قمتھ ب

یصعب فصلھ عن ھذا النسیج الندغامھما الكامل مع بعضھما البعض ، وترتكز كل 
بینما االجزاء االجزاء الزھریة االخرى عند القمة لذلك توصف الزھرة بانھا علویة 

كما في التفاح والسفرجل والكمثرة Inferior ovaryیكون المبیض فیھا منخفضا 
الشمس .والخیار والموز والرقي والجزر وزھرة 

تنص بعض االتجاھات التطوریة ان الزھرة علویة االجزاء (منخفضة المبیض) ھي 
االكثر رقیا بین الحاالت االخرى والنباتات التي تتمیز بھا تتقدم على غیرھا في سلم 

التطور .
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Inflorescencesاالنظمة الزھریة (النورات الزھریة) 

النظام الزھري كما عرفھ لینایوس ھو طریقة تفتح االزھار في الغصن الزھري ، بینما عرفھ بنثام وھوكر 
Bentham and Hooker بأنھ نظام ترتیب االغصان المزھرة واالزھار التي علیھا ، ویعرف ایضاً بأنھ

مجموعة ازھار ساقیة حاویة على ازھار وفي العموم یعرف النظام الزھري بأنھ غصن مزھر او قمة نباتیة
.Floral axisمحمولة بنظام على حامل واحد یسمى المحور الزھري 

مكونات النظام الزھري -ا

یمثل جزء من الساق الذي یقوم بحمل كامل النورة قد ینتھي في بعض : Peduncleحامل النورة -1
كما في ازھار inflorescenceSolitaryواحدة فقط تسمى بالنورة االنفرادیةاالحیان بزھرة 

ینشأ حامل الخشخاش والحمیض ، اما في بعض انواع من الزنابق ال تمتلك سیقان اعتیادیة اذ 
یحمل في نھایتھ Scapeوال یحمل اوراق یسمى النورة من قرب سطح االرض یكون غیر متفرع 

النورة الزنبقیة .اوScapose inflorescenceر یدعى ھذا النظام اما زھرة مفردة او اكث
الموجودة ضمن النظام Floretوھو حامل الزھرة  الواحدة او الزھیرة : Pedicelالحویمل -2

اذا كانت تمتلك حویمل وتوصف بأنھا Pedicellateاذ توصف االزھار بأنھا معنقة الزھري 
اذا كانت فاقدة لھ.Sessileجالسة 

وھو المحور الرئیسي للنظام الزھري او النورة وھو :Main axis or Rachisالمحور الزھري -3
امتداد من الحامل الزھري للنورة اذ تستقر علیھ االزھار قد یتفرع الى محاور جانبیة او ثانویة 

Lateral or Secondary axises في حالة النورة المركبة . ویعرف المحور الثانوي الحامل
.Rachellaزھاربالمحیور لال

.Floretsوتسمى في بعض الحاالت بالزھیرات :Flowersاالزھار -4
وھي االوراق التي تخرج من اباطھا االزھار او الزھیرات واذا وجدت ھذه :Bractsالقنابات -5

، اذا امتلكت النورة للقنابات تسمى Bracteolesالقنابات ضمن النورة سمیت القنیبات 
Bracteate واذا كانت فاقدة لھا تسمىEbracteate.

تقسم االنظمة الزھریة نسبة الى موقعھا على السیقان النباتیة الى :

وتكون واقعة في نھایات السیقان او االغصان .: Terminalطرفیة او نھاىیة -1
وھي الواقعة في اباط االوراق .:Axillaryابطیة -2

تصنیف االنظمة الزھریة -ب

اعتماد النقاط التالیة في تصنیف االنظمة الزھریة :یمكن 



، فمثال تتفتح االزھار من القاعدة اي ابتداًء من قاعدة Successionطریقة تفتح االزھار في النورة -1
، او من الخارج نحو الداخل Acropittalyالنورة وتتعاقب مستمرة في التفتح نحو القمة

Centripetally او على العكس یبدأ التفتح من االعلى مستمراً نحو االسفل .Basipitally او من
.Centifugallyالمركز نحو الخارج 

طریقة تفرع المحور الرئیسي للنورة ، في حالة تفرعھ او عدمھا .-2
طول حویمالت االزھار في حالة وجودھا او عدم وجودھا .-3
ادھا .عدد االزھار في النورة وتفرقھا او احتش-4
الجنس في االزھار ، اي ھل انھا ثنائیة الجنس ام احادیتھ .-5
ترتیب الزھار ضمن النظام الزھري .-6

ویمكن تصنیف االنظمة الزھریة كما یلي : 

.Racemose,Indefinite or Indeterminate Inflالنورات غیر المحدودة اوال :

یتمیز ھذا النوع من االنظمة الزھریة بكون االزھار االكبر عمراً فیھ او االزھار التي تتفتح اوالً  تكون عند 
القاعدة او عند المحیط ویتعاقب تكّون وتفتح االزھار نحو القمة او نحو المركز باستمرار حتى یستغل كل 

النمو . تضم ھذه المجموعة االشكال االتیة:مستمرا بالبرعم الزھري ، ویبقى المحور الزھري في ھذا النوع 

: وھي نورة غیر محدودة ومحتشدة االزھار عادة وتكون فیھا Simple spikeالسنبلة البسیطة -1
ونبات المینا الشجیریة Callistemonاالزھار جالسة وثنائیة الجنس كما في فرشة البطل 

Lantana.
ة بالسنبلة البسیطة اال ان المحور الرئیسي للنورة : وھي شبیھCompound spikeالسنبلة المركبة -2

ذات زھیرات كما في الحشائش Spikletesمتفرع الى محاور جانبیة قصیرة عادة تحمل سنیبالت 
من العائلة النجیلیة والعائلة السعدیة.

: ذات ازھار صغیرة عادة تكون محتشدة واحادیة الجنس وفاقدة Catkin (Ament)السنبلة الھریة -3
للتویج وتسقط النورة كاملة عند انتھاء عملھا وتكون في وضع متدلي او مائل او منتصب كما في 

.Salicaceaeوالصفصافیة Moraceaeنباتات العائلة التوتیة 
ن االزھار فیھا معنقة وغیر : تشبھ السنبلة البسیطة لكSimple racemeالعنقودیة البسیطة -4

االزھار حویمالت من قلیالً لالزھار السفلى االكبر عمرا اطول محتشدة عادة وتكون الحویمالت 
كما في حلق السبع والشبوي والفجل .العلیا 

شبیھة بالعنقودیة البسیطة اال ان المحور الزھري : Compound racemeالعنقودیة المركبة -5
جانبیة قد تتفرع ھي االخرى وتحمل االزھار المعنقة .متفرع الى محاور 

االزھار : تشبھ العنقودیة البسیطة اال ان حویمالت Simple corymbالمشطیة البسیطة (اللمة) -6
اذ ان االزھار السفلیة تكون حویمالتھا اطول من حویمالت االزھار التي تقع فیھا تتدرج في الطول

ة عند القمة كما في نبات الجنیبرالزھار كلھا بمستو واحد تقریبا في وقرب قمة النورة بحیث تظھر ا
Cardaria draba.

: تشبھ اللمة البسیطة اال ان المحور الزھري للنورة Compound corymbالمشطیة المركبة -7
متفرع كما في القرنابیط من العائلة الصلیبیة.



: وھي نورة محدودة او غیر محدودة والمھم ان محور ھذه النورة Simple umbleالمظلیة البسیطة -8
عبارة عن عقدة واحدة او انتفاخ ، ھذه العقدة في الحقیقة نھایة حامل النورة اذ تصدر حویمالت 
االزھار بشكل مظلي منتشر في جمیع االتجاھات وتكون ھذه الحویمالت متساویة في الطول تقریباً ، 

كما تشاھد في بصل االكل والیوكالبتس .Daucusئلة المظلیة ومنھا الجزر كما في انواع من العا
یصدر من المحور الخاص بالنورة تفرعات شعاعیة : Compound umbleالمظلیة المركبة -9

Rays تنتھي كل منھا بجوعة شعاعیة ثانیةSecondary rays وكل شعاع یكّون نورة مظلیة
بسیطة مجموع ھذه المظالت ھي المظلة المركبة وھي من اھم ممیزات العائلة المظلیة 

Umblliferae.
: نورة سنبلیة اال ان المحور فیھا سمیك ولحمي ن ازھارھا Spadixالنورة االغریضیة -10

كون ملونة تعرف بالقینوة صغیرة جداً وجالسة ، احادیة الجنس عادة وتحاط بقنابة كبیرة قد ت
Spathe كما في العائلة القلقاسیةAraceae وبعض انواع عائلة الموزMosaceae وتعد نورة

وتحتوي عدد من المحاور.Cymbaنخیل التمر من ھذا النمط سوى ان القینوة فیھا تكون خشبیة 
: ھي نورة غیر محدودة تمتاز بازھار Head or Capitulumالنورة الراسیة (ھامة) -11

جالسة ثنائیة الجنس او احادیة الجنس او كلیھما وتحتشد االزھار فیھا على نھایة حامل النورة 
الذي یمثل محور النورة وتتمیز ھذه ویكون عادة مسطح او محدب او مقعر المنتفخ و المتوسع 

نوعین من تكون ھذه النورة ذات Involucar bractsالنورة بأحاطتھا بقنابات ظرفیة او حلقیة 
ذات التویج Ray floretsالنوع االول زھیرات شعاعیة ) Floretsصغیرة (زھیرات الزھار الا

Disc floretsاللساني الشكل التي تقع على محیط او حافات الراس والنوع الثاني زھیرات قرصیة 
، تتفتح االزھار ابتدءا من ار الشعاعیةوالتي تمتلك تویج انبوبي اتي تقع الى الداخل من االزھ

اذ تبدو النورة بكاملھا بھیئة زھرة واحدة ، ھذا النوع من النورات المحیط الخارجي الى الداخل
Dipsacaceaeشائع في نباتات العائلة المركبة مثل زھرة الشمس وزھرة االقحوان وكذلك العائلة 

.



: .Cymose , Definite , Determinate Infثانیا : النورات المحدودة 

في ھذا النوع تتكون زھرة من البرعم النھائي وھي االكبر عمرا لذلك یتوقف نمو المحور الطولي للنورة 
بعدھا تتكون االزھار االخرى وتتفتح ابتداءا من االعلى الى االسفل او من المركز نحو المحیط ، وتكون 

، یقسم ھذا النظام الى : لنظام معنقة عادة االزھار في جمیع انواع ھذا ا

: ینتھي المحور الرئیسي للنورة بزھرة واحدة Monochasiumاحادي الشعبة او وحید الشعبة -1
یخرج من اسفلھا فرع جانبي یكون ھذا النظام بنوعین :

: یتكون من زھرتین فقط االولى وھي Simple monochasiumاحادي الشعبة البسیط -أ
ا تكون في قمة المحور الرئیسي ومن اسفلھا یكون الفرع الجانبي ینتھي بزھرة االكبر عمر

واحدة ایضا تتفتح بعد الزھرة االولى ، كما في المدید والسوسن .
Compoundاحادي الشعبة المركب -ب monochasium: ویتمثل بنوعین ھما :

: تنشأ االزھارالجانبیة فیھا على محاور Hlicoid or Bostryx cymeالنورة القوقعیة اوال : 
متعاقبة تقع كلھا في مستٍو واحد وعلى جانب واحد من الحامل االصلي ، اذ تكون اما جمیعھا 

على جھة الیمین او على جھة الیسار وتبدو النورة بشكل مقوس (حلزوني) ، كما في ورد لسان 
.Boraginaceaeمن العائلة Anchusaالثور (الورد الماوي) 
: تحمل ازھارھا المتعاقبة بصورة Scorpoid or Cincinus cymeثانیا : النورة العقربیة 

كما في جنس Zigzagمتعاكستین (یمینا ویسارا) وتبدو النورة متعرجة على جھتین متبادلة 
.Linumالكتان 

الجانبین االیمن وفیھ من اسفل الزھرة االولى الطرفیة فرعین وعلى : Dichasiumثنائي الشعبة -2
واالیسر ، وتكون :

: یمتلك ھذا النظام ثالث زھرات فقط ، اذ تنمو Simple dichasiumثنائي الشعبة البسیط -أ
زھرتان في نھایة كل فرع من الفرعین الجانبیین وتتفتحان في نفس الوقت اي تكونان في نفس 

.Convolvulusالعمر كما في المدید 
تنمو زھرتین ثالثتین من اسفل كل من :Compound dichasiumثنائي الشعبة المركب -ب

الزھرتین الجانبیتین وھكذا تتكرر العملیة لعدة مرات فتكون النورة مركبة ، كما في القرنفل 
.Rutaوالسذاب 



: Special Inflorescencesثالثا : النورات الخاصة 

مغایرة لالنواع التي ذكرت من النورات اذ تكون المحاور في ھذا النوع تتجمع االزھار بطریقة خاصة 
وتفرعاتھا ان وجدت مختزلة ، ویمكن تمییز االنواع االتیة من ھذه النورات :

بھذا النوع من النورات ، اذ تتالف من Euphorbia: یتمیز الجنس Cyathiumالنورة الكاسیة -1
ظرفیة مكوناً الظرف الزھري ، یضم ھذا قنابات 5او 4كاسي او قدحي یتالف من التحام تركیب 

التركیب بداخلھ زھرة انثویة واحدة تكون مركزیة الموقع وعاریة ذات مدقة واحدة مركبة مؤلفة من 
ثالث كرابل متحدة وثالثة اقالم وستة میاسم . تحمل ھذه المدقة على حویمل طویل یرفع الزھرة 

بالزھرة االنثویة خمس ازھار ذكریة عاریة یطالتركیب الكاسي ، ویحالنضوج الى خارج فوھةعند
Nectar، كل زھرة ذكریة مؤلفة من سداة وحویمل . تقع عند حافة الظرف الزھري غدة رحیقیة 

glandقرصي او ھاللي او مثلث وقد تاخذ اشكاال اخرى .واحدة او اكثر ذات شكل
اذ تترتب Labiataeعائلة الشفویة تالحظ في انواع كثیرة من ال: Verticillateالنورة اللولبیة -2

االوراق الخضراء على الساق بنظام متقابل وتظھر االزھار عند كل عقدة من عقد الساق بشكل 
او قد Salviaحلقھ تحیط بالعقدة ، في بعض االحیان تكون ھذه الحلقات متباعدة كما في الجنس 

تتكون ھذه الحلقات في الواقع من . Nepetaتكون مزدحمة بشكل كروي كما في نبات زھرة مریم 
نورتین متقابلتین ثنائیة الشعبة وبعد التفرع االول تتحول كل منھما الى نورتین عقربیتین .

وھي نورة راسیة متحورة ، ینمو فیھا المحور : Syconium (Hypanthodium)النورة التینیة -3
ھ فیة صغیرة جدا تسمى الفویالزھري بھیئة تركیب لحمي كمثري الشكل یكون مجوف ولھ فتحة طر

Ostiole محاطة بمجموعة من الحراشف ، تحمل االزھار داخل التجویف اذ تكون كثیرة العدد
احادیة الجنس تقع الذكریة منھا في االعلى واالنثویة في االسفل ، تتحول النورة باكملھا بعد 

.Ficusاالخصاب الى ثمرة مضاعفة وھي ثمار جنس التین 
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Fruitsالثمار 

ة وما قد یشترك معھ من االجزاء الزھریة االخرى . قد یشترك ناضجاو مبایضوھي متكونة من مبیض
. ھري في التین والشلیك واالناناسالكأس في تكوین الثمرة كما في الرمان والتخت في التفاح والمحور الز

او البویضات وینضج ویتحول الى بذرة Ovuleبعد حدوث عملیة االخصاب في الزھرة ینمو البویض 
، اما Pericarpیسمى لیصبح جدارا للثمرة Ovary wallیصاحب ھذا النضج تضخم في جدار المبیض 

االجزاء الزھریة االخرى فتذبل عادة وتسقط عدا بعض الحاالت اذ تبقى مالزمة للثمرة كالكأس في 
دار الثمرة في العدید من النباتات قواما لحمیا یكتسب جالباذنجان والكأس مع االسدیة في الرمان .

(عصاریا) وفي البعض االخر منھا یصبح جلدیا او صلبا سمیكا او رقیقا غشائیا ، اذ یتمیز في الثمار الطریة 
.Endocarpوداخلیة Mesocarpوطبقة وسطى Exocarp (Epicarp)الى ثالث طبقات ھي الخارجیة 

یح واالخصاب او بعد عملیة التلقیح فقط ، ففي الحالة االولى تتكون الثمار تتكون الثمرة بعد عملیة التلق
Parthenocarpic Fruitاالعتیادیة اما في حالة تكون الثمرة بعد عملیة التلقیح فقط تنتج الثمار العذریة 

ة نیاذ ثبت ان لحبوب اللقاح تاثیرات ھورمووتكون عادة خالیة من البذور لعدم حصول عملیة االخصاب 
كما في الموز وبعض اصناف الحمضیات على مبیض الزھرة تؤدي الى زیادة حجمھ ومن ثم تكوین الثمرة ،

.Ananasواالناناس 

ان طبیعة الثمرة وشكلھا ونوع اغلفتھا او جدارھا وبذورھا تستعمل كصفات تصنیفیة مھمة في عزل 
ان تكونت من نضوج المبیض لوحده مثل True fruitsتصنف الثمار الى ثمار حقیقیة المراتب التصنیفیة .

Fals (Accessory) fruitsالعنب والمشمش والبرتقال والزیتون ، وتصنف بانھا ثمار كاذبة او (اضافیة) 
عندما یشترك في تكوینھا مع المبیض اجزاء زھریة اخرى فمثال في التفاح و الكمثرى والفراولة یكون 

التخت ھو الجزء الطري من الثمرة ، اما في االناناس فمحور النورة وقواعد القنابات تشكل معظم الجزء 
الكبر من ھیكل الثمرة ، تاخذ االوراق الكاسیة الجزء اMorusمن ثمرتھ المضاعفة. وفي التوت اللحمي 

لھذا فان االجزاء التي تؤكل من الثمار الكاذبة ھي في الحقیقة تراكیب زھریة تقع فیھا او علیھا مبایض 
ناضجة تمثل الثمار الحقیقیة .

تقسم الثمار لالغراض التصنیفیة الى عدة اشكال وباالعتماد على االسس االتیة : 

رة.تركیب الزھرة التي تكونت منھا الثم-1
عدد المبایض التي تكونت منھا الثمرة .-2
عدد الكرابل في كل مبیض.-3
الثمرة الناضجة وطبیعة جدارھا سواء كان لحمیا او جافا.-4
ھل ان الثمرة الجافة غیر متفتحة ام متفتحة وطریقة تفتحھا.-5
االجزاء الزھریة االضافیة التي قد تشترك في تكوین الثمرة. -6



ه امكن تقسیم الثمار الى ثالث مجامیع لرئیسیة :وباالعتماد على االسس اعال

: تنشأ الثمرة من نضوج مبیض واحد فقط بغض النضر عن عدد Simple Fruitsاوال: الثمار البسیطة 
الكرابل التي یتكون منھا او كان مرتفع او منخفض اذ تقسم ھذه الثمار حسب طبیعة جدارھا الى :

جدارھا لحمي عصیري یحتوي على نسبة عالیة :Simple succulent fruitsثمار بسیطة طریة -أ
من السكریات والماء تتمیز فیھ الطبقات الثالث الخارجیة والوسطى والداخلیة وال یشترط ان تكون 
كلھا طریة كما انھا قد تكون ملتحمة او مندمجة مع بعضھا جزئیا او كلیا وتحتوي على بذرة واحدة 

او اكثر ، وتقسم الى:
: غالفھا الثمري طري لحمي تتمیز فیھ الطبقات الثالث ، اذ تكون الطبقة الخارجیة Berryلبیة -1

غشائیة او جلدیة عادة وقلما تكون الطبقة الداخلیة غشائیة ایضا كما تشاھد في ثمرة التمر ، ینشأ 
ھذا النوع من الثمار من مبیض مرتفع او منخفض وتحتوي على بذرة واحدة او اكثر ، من 

والباذنجان Musaوالموز Punicaوالرمان Vitusوالعنب Licopersiconطماطة امثلتھا ال
Solanum والفلفلCapsicum.

من Endocarpتشبھ الثمرة اللبیة اال ان الطبقة الداخلیة : Drupe (Stone fruits)لوزیة -2
الجدار الثمري تكون صخریة (خشبیة) وتحتوي على بذرة واحدة ، من امثلتھا اللوز والمشمش 

والجوز Mangiferaوالمنكة Pistaciaوالعنجاص والكوجة والزیتون والنبق والفستق 
Joglans وجوز الھندCocos. (الطبقة الوسطى فیھ لیفیة)

اذ تنشأ الثمرة من مبیض مركب Cucurbitaceae: تتمیز فیھا العائلة القرعیة Pepoقثائیة -3
یتكون من نسیج التخت الذي یحیط بالطبقة الخارجیة من الجدار Rindمنخفض ولھا قشر جلدي 

ویلتحم معھا ، اما الطبقتین الوسطى والداخلیة فھما اللتان تكونان الجزء اللحمي من الثمرة ، من 
.Citrullusوالرقي والحنظل Cucumisامثلتھا الخیار والبطیخ 

: ثمرة ناشئة من مبیض مرتفع متعدد الكرابل ومتعدد الغرف ، الطبقة Hesperidiumبرتقالیة -4
الخارجیة من الجدار جلدیة تنتشر فیھا غدد زیتیة والطبقة الوسطى تكون بشكل نسیج ابیض 

الجزء الذي یؤكل من لیفي او اسفنجي اما الطبقة الداخلیة فھي غشاء رقیق یحیط بالغرف ، 
وھي شعیرات عدیدة الخالیا ناشئة من Pulp sacsالثمرة البرتقالیة ھي االكیاس العصاریة 

الطبقة الداخلیة للجدار الثمري ، من امثلتھا البرتقال واللیمون والنارنج والسندي والطرنج 
.Citrusوالاللنكي اذ تنتمي كلھا الى جنس واحد ھو 

ذه الثمرة من مبیض منخفض مؤلف من خمس كرابل وتمشیم محوري : تشتق ھPomeتفاحیة -5
التابعة للعائلة الوردیة Pomoideae، وتعتبر ھذه الثمرة من ممیزات العائلة الثانویة 

Rosaceae معضم الجزء اللحمي منھا یتكون من االنبوب الزھري (التخت) الملتحم بجدار .
سطى اللحمیتان ، اما الطبقة الداخلیة فھي المبیض وتشترك معھ الطبقتان الخارجیة والو

غضروفیة تكون مركز الثمرة الذي یضم البذور . توضع الثمرة التفاحیة ضمن الثمار الكاذبة 
والسفرجل Pyrusالن معضم نسیجھا ناشيء من غیر المبیض ، من امثلتھا التفاح والكمثرى 

.Eriobotryو الینك دنیا Cydonia(الحیوة) 



تتمثل بالثمار التي یصبح غالفھا جافا عند النضج ، اذ : Simple dry fruitsثمار بسیطة جافة -ب
یكون اما صلبا خشبیا تكثر فیھ االلیاف والخالیا الصخریة او غشائیا رقیقا ، تقسم الثمار الجافة الى 

ثالث مجامیع ھي :
: وھي ثمار عدیدة البذور عادة ، یتفتح جدارھا بعد Dry dehiscentثمار جافة متفتحة -1

نضوجھا بشكل ما لتحریر البذور وانطالقھا الى الخارج ، ان اسلوب التفتح یعتمد على التركیب 
التشریحي لجدار الثمرة اذ یتحدد موقع التفتح تبعا لكمیة االنسجة اللیفیة والبرنكیمیة والصخریة 

ذا التفتح یحدث بعد جفاف الثمرة . تصنف الثمار الجافة المتفتحة الى ما وطبیعة توزیعھا وھ
یلي:

Simple succulent fruits



وھي ناشئة من مبیض بسیط مؤلف من كربلة واحدة ، تتفتح عند : Follicleالحوصلة -أ
لدفلة نبات اثمرةنضوجھا على امتداد التدریز البطني فقط ومن االعلى الى االسفل كما في

Nerium ومنقار الطیرDelphinium.
: ناتجة من مبیض ذو كربلة واحدة تترتب البویضات فیھ Legume(pod)البقلة (القرنة) -ب

(البذور) على مشیمة حافیة ، یتم التفتح على امتداد التدریزین البطني والظھري ومن القمة 
نحو القاعدة اذ ینشق الجدار الى مصراعین یبقیان على اتصال عند القاعدة فقط ، تعد ھذه 

ومنھا الباقالء والفاصولیا واللوبیا Leguminosaeرة من ممیزات العائلة البقولیة الثم
.Glycyrrhizaوعرق السوس Tamarindusوتمر الھند 

: ثمرة ناشئة من مبیض ثنائي الكرابل ذا مشیمة جداریة اال انھ یحتوي Siliqueالخردلة -ت
الذي یمتد بین المشیمتین ، ینفصل Replumعلى غرفتین بسبب وجود الحاجز الكاذب 

الجدار الثمري عند النضج من االسفل الى االعلى بمصراعین یتركین بینھما الحاجز 
الكاذب الذي تستقر علیھ البذور . یعتبر ھذا النوع من الثمار من ممیزات العائلة الصلیبیة 

Cruciferae ومن امثلتھا ثمرة اللھانة و القرنابیطBrassica والمنثورMathiola
وقد تكون قصیرة ومسطحة فتسمى ثمرة الخردلة عادة طویلة ورفیعة والفجل والخردل .

Capsellaكما في ثمرة نبات كیس الراعي Silicle (Silicula)خریدلة 
bursa_pastoria.

: متكونة من مبیض مركب (متعدد الكرابل) ذي غرف متعددة واحیانا Capsleالعلبة -ث
احدة ، یكون تفتح الثمرة العلبة باحدى الطرق االتیة :بغرفة و

: اذ ینشق القسم العلوي من جدار الثمرة الى فصوص ضیقة By teethتفتح باالسنان -1
.Dianthusعلى شكل اسنان ، مثل ثمرة نبات القرنفل 

: تتفتح ھذه الثمرة بواسطة ثقوب بشكل حلقة By pores (poricidal)تفتح بالثقوب -2
.Antherhinumوحلق السبع Papaverة الثمرة كما في الخشخاش في قم

: یتم تفتح ھذه الثمرة على امتداد خط افقي یحیط Circumscissileتفتح مستعرض -3
وتسمى ھذه الثمرة في ھذه Lidبالثمرة اذ ینفصل القسم العلوي منھا على شكل غطاء 

والبربین Anagallisوعین الجمل Primulaكما في ثمرة زھرة الربیع Pyxisالحالة 
Portulaca وجنس البنجHyoscyamus.

: ینشق جدار الثمرة عمودیا الى عدد من Valviolarتفتح مصراعي (شق طولي ) -4
: ویكون بثالث طرقValvsالقطع مساویة لعدد الكرابل تسمى المصاریع 

الظھري لكل كربلة تكون الشقوق على امتداد التدریز : Loculicidalتفتح مسكني -أ
(المنطقة الظھریة لكل غرفة) ، اذ تؤدي الشقوق الى الغرف والبذور مباشرة ، كما 

.Lagerstroemiaو ورد الكھوة Gossypiumفي ثمرة نبات القطن 
: تتكون الشقوق في ھذه الثمرة الجافة على امتداد Septicidalتفتح حاجزي -ب

فصل بین الغرف فیظھر للمصراع حاجز اي مقابل الحواجز التي تحافات الكرابل 
.Viola tricolorو ورد الصورة Linumمن كل جانب كما في ثمرة نبات الكتان 



یحدث التشقق على امتداد التدریز الظھري : Septifragalتفتح حاجزي_مسكني -ت
للكرابل وكذلك على امتداد حافاتھا ، اذ تنفصل الجدران الخارجیة تاركة الحواجز 

الفاصلة بین الغرف متصلة بالمحور الوسطي كما في ثمرة نبات الداتورة 
Datura .

Follicle Legume (pod)

Silique

By pores (poricidal)

By teeth

Circumscissile



ال یحدث في ھذه البذور اي نوع من : Dry indehiscent Fruitsثمار جافة غیر متفتحة -2
اذ تبقى البذور داخل ھذا النوع من الثمار ویتم بصورة ذاتیة في جدارھاانواع التفتح او التشقق

تحرر البذور بعد النضوج نتیجة تحلل جدار الثمرة بفعل العوامل البیئیة ، وتكون عادة وحیدة 
البذرة ، وتصنف الى ما یلي : 

: وتكون صغیرة وحیدة البذرة ناشئة من مبیض مرتفع وحید الكربلة ، Acheneفقیرة -أ
الف غشائي او جلدي رقیق غیر ملتحم بغالف البذرة ، كما في تكون ھذه الثمرة ذات غ

فھي ثمرة فقیرة تنشأ من مبیض Cypsela، اما ما یعرف بالسبسیال Rosaثمرة الورد 
كما في ثمرة Compositaeوھي من ممیزات العائلة المركبة منخفض ثنائي الكرابل 

سمى ھذه الثمار بذور في من الشائع ان ت.Taraxacumزھرة الشمس وثمرة الھندباء 
حین ان البذرة ال تظھر اال بعد كسر الغالف الثمري الذي یحتویھا.

وھي تشبھ الفقیرة اال ان الغالف الثمري فیھا : Grain or Cariopsesالبرة او الحبة -ب
وھذه التحاما كامال بحیث یصعب فصلھما عن بعض .Testaیلتحم مع غالف البذرة 

ومنھا القمح والشعیر والرز Gramineaeالثمرة تعتبر من ممیزات العائلة النجیلیة 
والذرة.

: تشبھ الفقیرة لھذا یسمیھا البعض الفقیرة المجنحة ، تمتلك ھذه الثمرة Samaraالمجنحة -ت
تراكیب غشائیة رقیقة تمتد من الجدار على شكل جناح كما في ثمرة لسان العصفور 

Fraxinus، قد یكون ھذا الغشاء عریض وبشكل دائري یحیط بالثمرة من كل جوانبھا كما
تكون ثنائیة االجنحة Acer، وفي ثمرة نبات االسفندان Ulmusفي ثمرة نبات الدردار 

Double samara. بسبب وجود كربلتین ولكل واحدة منھا جناح
ن مبیض مركب متعدد : ثمرة كبیرة نسبیا ذات جدار خشبي صلب تنسأ مNutالبندقة -ث

والكستناء Corylusالكرابل ذي غرفة واحدة وتمتلك بذرة واحدة فقط كما في ثمرة البندق 
Castania قد تمتلك البندقة تركیب فنجاني الشكل یتكون من التحام عدد من القیبات ،

.Nutlet، وتسمى البندقة الصغیرة بنیدقة Quercusكما في البلوط Cupuleیسمى 

Septifragal



وھي ثمار متكونة من اكثر من كربلة ، تنفصل الثمرة بعد : Schizocarpثمار جافة منشقة -3
النضوج الى عدد من الوحدات الثمریة(ثمیرة)  كل واحدة منھا وحیدة البذرة تسمى 

Mericarp (Cocci) : تكون باحد االشكال التالیة ،
: وھي من نوع الثمرة البقلة اذ تتخصر بین البذور وتنشطر عرضیا Lomentمتخصرة -أ

بعد النضوج من مناطق التخصر الى عدد من الوحدات الثمریة غیر المتفتحة تضم كل 
.Arachisوحدة ثمریة بذرة واحدة كما في ثمار نبات فستق الحقل 

ن في في كلوبغرفتی: ثمرة ناشئة من مبیض منخفض ذو كربلتین Cremocarpخیمیة -ب
یبقى كل Mericarpمنھا بذرة واحدة ، اذ تنشطر الثمرة طولیا بعد النضوج الى نصفین 

الذي یكون في اعاله Carpophoreمنھما متصال بقمة خیط رفیع یعرف بالحامل الكربلي 
تعتبر ھذه Stylopodiumتضخم قرصي الشكل یمثل قاعدة القلم یعرف بمنصة القلم 

Anethumوحبة الحلوة Pimpinellaلعائلة المظلیة منھا الیانسون الثمرة من ممیزات ا
والشبنت والكرفس والمعدنوس والجزر.

: ثمرة ناشئة من مبیض متعدد الكرابل وتمشیم مركزي بعد النضوج Carcerulusخبازیة -ت
تنشطر ھذه الثمرة الى عدد من الوحدات الثمریة بقدر عدد غرف المبیض في كل منھا بذرة 

.Malvaceaeمن العائلة الخبازیة Althaeaكما في ثمار جنس الختمة واحدة

Samara Nut



: تنشق ھذه الثمرة بعد النضوج الى عدد من الوحدات مساویا لعدد الكرابل Regmaركما -ث
د ، تبقى ھذه الوحدات معلقة بواسطة الحوامل الكربلیة حول محور وسطي طویل ھو امتدا

.Geraniumللتخت كما في ثمرة الجیرانیوم 

Loment

Cremocarp

Carcerulus



: Aggregate fruitsثانیا : الثمار المتجمعة 

ینضج كل منھا الى ثمیرة صغیرة Apocarpousتنشأ ھذه الثمرة من وھرة واحدة ذات كرابل عدیدة سائبة 
Fruitlet وتحمل على تخت واحد مشترك. الثمار المتجمعة تختلف باختالف نوع الثمیرات التي تكونھا فاذا

كما في الشلیك الذي یكون Aggregate of achenesكانت تلك الثمیرات فقیرة سمیت متجمعة فقیرة 
كما في توت العلیق .Drupletsالتخت فیھ لحمي عصاري ، وثمرة الروز ، وتكون متجمة بنیدقات 

:Multiple (composite) fruitsثالثا : الثمار المضاعفة 

تنشأ من نضوج نورة كاملة اذ تتحول كل زھرة الى ثمیرة تنضج الثمیرات المحتشدة سویة وتسقط كثمرة 
واحدة .

كون كل ثمیرة اذا تكونت من نورة سنبلة او ھریة كما في ثمرة التوت اذ تSorosisتسمى الثمرة المركبة 
عبارة عن بنیدقة محاطة باربع اوراق كاسیة عصاریة وھي تعطي ثمرة التوت المذاق الخاص ، اما ثمرة 

وتنشأ من نورة خاصة تعرف بنفس االسم والقسم الذي یؤكل منھا المحور Syconiumالتین فتسمى بال 
میرات وھي من نوع بنیدقات الزھري اذ یتضخم لیتحول الى تركیب لحمي عصاري حلو المذاق وتقع الث

على السطح الداخلي .

Regma

Multiple fruits Aggregate fruits



Plant Taxonomyتصنیف النبات 

د.اریج عبد الستار

Seedsالبذور 

البذرة ھي بویض ناضج تنشأ بعد عملیة االخصاب ، تتكون البذرة عادة من جنین محاط بنسیج غذائي 
. في النباتات الزھریة تنشأ البذرة داخل مبیض ینضج لیكّون الثمرة ، Testaوغالف یسمى غالف البذرة 

ریط . ان للبذور اھمیة كبیرةوفي نباتات عاریات البذور تحمل البذور على السطوح العلیا لحراشف المخا
تة ، لذا ز بخصائص شكلیة وتشریحیة ثابواساسیة في التكاثر فضال عن قیمتھا التصنیفیة العالیة اذ تتمی

وبین المراتب التصنیفیة الصغرى عادة .یستعان بھا للفصل بین االنواع 

مضاھر اخرى اذ ان لبعض ان للبذور اشكاال والوانا واحجاما مختلفة كما تختلف ھذه التراكیب في 
االوركیدات بذورا تكاد تكون مجھریة في حجمھا وتحمل في الھواء كما تحمل دقائق الغبار بینما تكون 

عمالقة في نبات جوز الھند.

اجزاء البذرة : 

تتكون البذرة النموذجیة من جنین واغلفة تحیط بھ للحمایة ، في بعض انواع من البذور یغمر الجنین في 
وتكون ھذه الحالة مألوفة في بذور نباتات ذوات Endospermن الغذاء المخزون یسمى السویداء كمیة م

الفلقة الواحدة كالنخیل والنجیلیات ، وتكون السویداء قلیلة الظھور في بذور نباتات ذوات الفلقتین كما في 
ت الفلق رقیقة وضئیلة ، وكلما كانت السویداء كبیرة كان، Caffea Arabicaبذور الخروع وبذور القھوة 

Nonواذا كانت خالیة منھ تسمى Endospermicالبذرة التي تحتوي على نسیج السویداء تسمى 
endospermic.اذ یمتص الجنین ھذا النسیج قبل نضوجھ

الجنین ھو نبات فتي یقع داخل البذرة ، یكون الجنین كبیرالحجم  نسبیا في حالة عدم وجود السویداء یعود 
وھي تراكیب ورقیة Cotyledonsخزنھ الغذاء االحتیاطي في جزء رئیسي منھ ھو الفلقة او الفلق ذلك ل

الشكل تكون واحدة فقط في بذور ما یعرف بذات الفلقة الواحدة واثنتان في بذور ذات الفلقتین ، تستثنى منھا 
قد یصل عددھا الى سبع وتنتظم بشكل حلقي اما في عاریات البذور فتكون الفلق عدیدة حاالت نادرة .

Perispermیمكن ان یخزن الغذاء في بعض االحیان في نسیج البریسبیرم عشرة فلقة كما في الصنوبر .
التي تحیط بالكیس الجنیني كما في بذور الھیل والفلفل االسود .Nucellusوھو من بقایا الجویزاء 

تقع فوق نقطة اتصال الفلق بالمحور الجنیني وبنموھا Epicotylیتكون المحور الجنیني من ساق فوق فلقیة 
وھو منطقة انتقالیة بین نقطة ارتباط Hypocotylیتكون الساق واالوراق ، والجزء االخر التحت فلقي 

الفلق بالمحور الجنیني والجذیر وھو جزء الجنین الذي ینمو مكونا الجذر . یعتقد ان الجنین في النباتات 
یما اصبح في النباتات االكثر تطورا مقوسا او منحنیا عند الوسط وفي البعض منھا التف البدائیة كان مستق

.Allium cepaبشكل حلزوني كما في البصل 



یعطي الجنین بعض الخصائص التشخیصیة المھمة وكذلك عدد الفلق التي یحتویھا وترتیبھا فضال عن وجود 
ایضا .تعتبرمن الخصائص التشخیصیة السویداء او غیابھا 

، قسم من البذور تحتوي على غالفین ، Integumentsینشأ غالف البذرة من غالف البویض او اغلفتھ 
والثاني داخلي رقیق یسمى الشغاف Testaاالول خارجي یكون عادة سمیك وصلب یعرف بالقصرة 

Tegmen میز البذرة . تتكما في بذرة الخروع ، في بعض االحیان یلتحم الشغاف بالقصرة فیصعب تمییزه
Funiculusوھي ندبة على الغالف تمثل مكان اتصال الحبل السري Hliumبوجود منطقة تسمى السرة 

وھي حافة تمثل بقایا الحبل السري وتبین موقع التحامھ بغالف البذرة ، اما Rapheبالبذرة ، وكذلك الرفایة 
ص الماء الذي یحتاجھ الجنین عند االنبات وھي فتحة ضیقة قرب السرة یفید في امتصاMicropyleالنقیر 

ویسھل مروره.

تختلف البذور في اشكالھا الخارجیة وھي من الصفات التي لھا اھمیة تصنیفیة عالیة واھم ھذه االشكال ما 
یلي :

1-Globoid or Spherical. الكروي ، كبذور البامیا
2-Ovoid البیضي كبذور بعض انواع جنس الSalvia والجنسPyrus.
3-Oblate مفلطح كبذور بعض انواع جنسLathyrus. والعدس
4-Ellipsoid. االھلیلیجي كبذور نخیل التمر
5-Reniform.الكلوي كبذور الفاصولیا والسكران
6-Discoid القرصي كبذور الجتMedicago.
7-Prismatic الموشوري كبذور نبات اذان الدبVerbascum.



Floral formulaالصیغة الزھریة (القانون الزھري) 

وھي مجموعة الرموز التي تدل على تركیب زھرة واحدة معینة او على عائلة معینة بشكل عام . وتعرف 
بانھا طریقة لوصف نموذج نباتي بحیث یعبر عن الصفات المظھریة لزھرة ذلك النموذج بشكل رئیسي 

زھریة انواع العائلة الواحدة او الجنس الواحد تماما فیما لو لم یكن ھناك وبرموز خاصة . قد تمثل الصیغة ال
وعدد اجزاء اي حلقة من حلقات الزھرة Sexوالجنس Symmetryتغایر بین االنواع من ناحیة التناظر 

واتحادھا وانفصالھا والتمشیم . غالبا ما تنطبق الصیغة الزھریة على نباتات النوع الواحد اذ انھا تسھل
صفات عدیدة للزھرة على مستوى النوع والجنس والعائلة ، لقد استخدم المختصین بالنباتات عملیة تذكر 

الزھریة رموز عدیدة لمختلف اجزاء الزھرة وتحوراتھا احیانا .

وفیما یلي اكثر الرموز شیوعا :

الزھرة المتناظرة شعاعیا -1
الزھرة المتناظرة جانبیا-2
الزھرة غیر المتناظرة -3
ھرة ثنائیة الجنس الز-4
الزھرة المؤنثة -5
الزھرة المذكرة -6
الزھرة العقیمة-7
Kالكأس   -8

Kاجزاء منفصلة 5كاس ذو - ₅
Kاجزاء متحدة 5كاس ذو - ₍₅₎
Kاجزاء متحدة من القاعدة فقط 5كاس ذو - ₅
Kكاس عدید االجزاء المنفصلة - α
Kكاس عدید االجزاء المتحدة - ₍α₎
Kكاس مفقود - ₒ
، خارجیة ذات جزئین وداخلیة ذات جزئین وكل حلقة من ھاتین كاس متمیز الى حلقتین -

Kالحلقتین غیر متحدة االجزاء  ₂₊₂
Kكأس زغبي - ᵨ( p = pappus )
Kكأس مختزل الى حراشف - sc(sc = scales )

بالنسبة لعدد اجزاءه واتحادھا او انفصالھا نفس ما یرمز للكاس اعاله ، : یرمز للتویج Cالتویج -9
ویعني انھ مؤلف من C₁₊₂₊₍₂₎وھناك تویجات خاصة ترمز لھا رموز خاصة كالتویج الفراشي مثال 

ورقة تویجیة متمیزة وحرة تمثل العلم وورقتین تویجیتین حرتین كذلك ، تمثل الجناحین ، وورقتین 
اذا كان عدد اجزاء التویج او اي حلقة غیر ثابت فیكتب الرمز كما یلي جؤجؤ.متحدتین ثمثل ال

C₄₋₁₂ جزء حر.12-4، وھذا یعني ان للتویج من
Aجھاز الذكورة  -10

Aخمسة اسدیة حرة -أ ₅



Aخمسة اسدیة متحدة المتوك -ب ₅
Aخمسة اسدیة متحدة المتوك -ت ₅
Aخمسة اسدیة متحدة الخویطات -ث ₅
Aخمسة اسدیة متحدة كلیا -ج ₍₅₎
Cخمسة اسدیة فوق تویجیة والتویج متالف من خمسة اجزاء متحدة -ح ₍₅₎ A ₅
Aزھرة انثویة -خ ₒ

Gجھاز االنوثة -11

تنطبق نفس االصطالحات بالنسبة لالتحاد واالنفصال والعدد على جھاز التانیث والتذكیر والتویج 
كما جاء في الكاس باالضافة الى :

Gمدقة مرتفعة المبیض -أ
Gمدقة منخفضة المبیض -ب
Gمدقة مركبة من اربع كرابل متحدة والمبیض مرتفع -ت ₍₄₎
Gₒزھرة ذكریة -ث

Perigoneللداللة على الغالف الزھري غیر المتمیز الى كاس وتویج Pیستعمل الحرف الكبیر 
ھا كما ھي .تلحق الصیغة الزھریة عادة بنوع التمشیم ونوع الثمرة وذلك بكتابت



Plant Taxonomyتصنیف النبات 

د.اریج عبد الستار

:Pollen Grains and Pollinationحبوب اللقاح والتلقیح 

عند نضوج االسدیة تتفتح المتوك لتنطلق منھا مالیین من الدقائق الكرویة الشكل تعرف بحبوب اللقاح او 
غبار الطلع ، اذ ان لھذه التراكیب اھمیة في الكثیر من المجاالت العلمیة واحتوائھا على تغایرات ذات قیمة 

عالیة وجد فرع خاص من علوم الحیاة في الربع الثاني من القرن الماضي عرف بعلم حبوب تشخیصیة 
رات خاصة ساعدت في االستفادة من اھتم بدراسة ھذه التراكیب فضال عن انشاء مختبPalynologyاللقاح 

في علم التصنیف والجیولوجي وعلم االجرام وغیرھا من العلوم.حبوب اللقاح

كل مخروط منھا Microstrobiliالبذور تنشأ حبوب اللقاح في مخاریط صغیرة تسمى في نباتات عاریات
یحمل عددا من االوراق السبوریة المرتبة بشكل حلزوني حول محور مركزي وكل من ھذه االوراق 

توجد بداخلھا خالیا Microsporangiaالسبوریة یحمل على سطحھ السفلي اثنین او اكثر من اكیاس اللقاح 
امیة للسبورات تنقسم اختزالیا لتعطي كل منھا في النھایة اربع حبوب لقاح ، یتمیز جدار كل حبة منھا الى 

جناحان او كیسان ھوائیان Speciesطبقتین او ثالث ویمتد من الطبقة الخارجیة في الكثیر من االنواع 
لى مسافات ابعد ، اذ ان انتشارھا في ھذه المجموعة یقلالن من سرعة ھبوطھا فیساعدان على انتقالھا ا

یتم بواسطة الریاح .النباتیة 

ند عاما في نباتات مغطاة البذور فتنشأ حبوب اللقاح داخل تراكیب مغلقة تكون اكثر تخصصا ھي المتوك.
ذ عند اخاخذ مقطع مستعرض في متك زھرة فتیة (برعم) تظھر جمیع الخالیا متشابھة الى حد كبیر ، اما 

نفس ھذا المقطع في متك زھرة اكبر عمرا تظھر في المتك اربع مجموعات من خالیا مولدة متمیزة 
تنفصل ھذه Pollen Mother Cellsبوضوح عن الخالیا المحیطة بھا تعرف بالخالیا االمیة لحبوب اللقاح 

خیرة وج وتعاود لتنقسم ھذه االالخالیا بعضھا عن البعض االخر ثم تنقسم انقساما اختزالیا فتبدو بشكل مزد
Pollen grainكل واحدة منھا ھي حبة لقاح Tetradsانقساما اعتیادیا تظھر على شكل مجموعات رباعیة 

. یحدث في بعض الحاالت ان یستمر االنقسام للمرة الثالثة فینتج عن ذلك ثمانیة حبوب لقاح لكل خلیة امیة 
وقد یصل العدد الى ست عشرة خلیة .



اي غیر متحدة مع بعضھا Monadsان ظھرت عند نضجھا مفردة Simpleتكون حبوب اللقاح بسیطة 
Compoundشبیھة بالدقیق ، غیر انھا في بعض االنواع تكون مركبة Granularالبعض فتبدو حبیبیة 

نیة او ثماTetrads، او قد تنطلق بمجامیع رباعیة Diadsاي تتحد وتنطلق من المتك بشكل ازواج 
Octads او اكثر من ذلك وتعرف عندئذ بانھاPolyads اال ان اكثر ھذه المجموعات شیوعا ھي ،

من والرباعیة اذ تنتظم فیھا حبوب اللقاح بعدة اشكال ھي : ھرمیة ، متصالبة ، مربعة ، معینیة ، وشریطیة.
. یعود Juncusواالسل Typhaالنباتات التي تحتوي على المجامیع الرباعیة لحبوب اللقاح ھي البردي 

تماسك حبوب اللقاح بعضھا مع البعض اما الى احتواء مجموعاتھا ضمن جدار الخلیة االمیة الذي یبقى 
محیطا بھا او الى جدرانھا اللزجة . في حاالت قلیلة جدا تلتصق جمیع حبوب اللقاح الموجودة ضمن كیس 

وھذه صفة Polliniumاحدة متماسكة تسمى البولینیوم لقاحي مع بعضھا البعض بمادة شمعیة لتصبح كتلة و
.Orchidaceaeتشخیصیة تتمیز بھا انواع العائلة السحلبیة 

عند عمل مقطع مستعرض لحبة اللقاح نجد انھا محاطة بغالفین ، داخلي سلیلوزي رقیق یعرف بال 
Entine وخارجي یتركب من الكیوتین یعرف بالExine واالخیر لھ وجھ سطحي في الغالب مزخرف

یتمیز بحتوائھ على بروزات بھیئة حلیمات او اشواك او اخادید تاخذ اشكاال ھندسیة متنوعة وتعد من 
معینة ولھا قیمة تشخیصیة وتطوریة ، اذ انھا یمكن ان تفید في تشخیص Taxaخواص مراتب تصنیفیة 

تقع بین البروزات التي تزین السطح الخارجيتعود لھ حبة اللقاح. العائلة او الجنس واحیانا حتى النوع الذي 
Germinalاو منافذ (فتحات) انبات Germinal Forrowsمناطق رقیقة ھي اما اخادید انبات 

apertures االخادید ھي مناطق او مساحات طولیة یكون الجدار فیھا رقیقا مرنا یعطي لحبة اللقاح قابلیة .
اما المنافذ فھي مساحات صغیرة رقیقة من الغالف عند حدوث تغیر في الرطوبة الجویة.التكیف في الحجم 

وھي تقع اما ضمن االخادید او في تمثل مكان خروج انبوب اللقاح ومعھ المحتویات الحیة عند االنبات .
واستنادا الى ، وفي حالة عدم وجود منافذ تخرج انابیب اللقاح من االخادید.المناطق السمیكة من الجدار 



صنفت حبوب لقاح النباتات الراقیة بالطریقة المعروفة بال Apertureالتباین الموجود بین ھذه المنافذ
NPC المعتمدة على العددNumber والموقعPosition والھیئةCharacter فقسمت حبوب اللقاح ذات .

: ذات المنفذ الواحد ذ فیھا الى سبع مجامیع ھي استنادا الى عدد المنافNomotremeالمنافذ المنتظمة 
Monotreme منفذین ،Ditreme ثالث منافذ ،Tritreme اربعة منافذ ،Tetratreme خمسة منافذ ،
Pentatreme ستة منافذ ،Hextreme وعدیدة المنافذPolytreme اذا زادت عن الستة منافذ ، وھناك

. اما حبوب اللقاح التي تحتوي من واحد الى Atremeعلیھا مجموعة اخرى ضمت عدیمة المنافذ اطلق 
بضعة منافذ غیر منتظمة الشكل او تفصل بینھا مسافات غیر منتظمة فوضعت في مجموعة خاصة ھي 

Anomotreme كذلك تقسم حبوب اللقاح الى سبع مجموعات من حیث موقع المنافذ فیھا ، والى سبع .
: عدد المنافذ ثالثة والموقع من النوع الخامس N3P5C2مثال : مجموعات اخرى من حیث شكل المنفذ.

والشكل من النوع الثاني.



:Polinationالتلقیح 

. زھرة اخرى میسمالىمتك الى المیسم في نفس الزھرة اومن الPollensوھو عملیة انتقال حبوب اللقاح 
او الماء او االنسان ، اذ تبدأ حبة اللقاح باالنبات وتولید قد تتم ھذه العملیة بواسطة الریاح او الحیوانات

للقاح ینمو انبوب اانبوب اللقاح حین تستقر على المیسم وھو في الغالب یكون مغطى بمحلول سكري لزج.
بسرعة مخترقا القلم لیدخل الى المبیض حتى یصل الى البویض ، تكون ھذه المسافة في معظم النباتات 

عند تكون انبوب اللقاح تكون سم او اكثر نظرا لطول القلم كما في الذرة .30قد تصل الى قصیرة اال انھا
النوى بالقرب من نھایتھ االمامیة التي تتضخم وتتحلل بعد اجتیازھا النقیر واختراقھا الكیس الجنیني فتنطلق 

الخلیتان الذكریتان وتتالشى النواة االنبوبیة.

باتحاد احدى الخلیتین الذكریتین مع خلیة البیضة مكونة الالقحة Fertilizationبعدھا تبدأ عملیة االخصاب 
Zygote وھي سرعان ما تبدأ بالنقسام والنمو لتنتھي بتكوین الجنینEmbryo .

ھناك نوعان من التلقیح استنادا الى التركیب الوراثي للنباتات وھما : 

: or SelfingSelf pollinationالتلقیح الذاتي -1
في ھذا النظام تنتقل حبوب اللقاح من متك الزھرة الى میسم نفس الزھرة اذ یكون التركیب الوراثي 

كما في البزالیا ، او یحدث بین زھرتین في النبات نفسھ وھذا Homogenous genotypeمتشابھ 
ت) النبایحدث في كثیر من النباتات احادیة المسكن (ازھار ذكریة وازھار انثویة تحمل على نفس 

فیحدث التلقیح الذاتي Cleistogamous flowersكالذرة والشوفان. اما في االزھار المغلقة 
بصورة منتظمة الن حبوب الطلع تنتثر من المتوك خالل مرحلة البراعم الزھریة اي قبل تفتح 

خصاب الااالزھار وتعرضھا للمؤثرات الخارجیة اذ یبقى البرعم مغلقا الى ان تتم عملیتا التلقیح و
، ومع ان التلقیح Cleistogamy، تعرف ھذه الظاھرة بال Violaكما یحدث في زھرة البنفسج 

الذاتي یحدث في العدید من االنواع النباتیة اال انھ لیس شائعا بالقدر الذي یحدث بھ النوع الثاني من 
التلقیح وھو التلقیح الخلطي.

Cross Pollination orالتلقیح الخلطي -2 Crossing:
في ھذا النوع تنتقل حبوب اللقاح من متك زھرة نبات الى میسم زھرة نبات اخر من نفس النوع وقد 

ي اخصاب الخلطیكون بین جنسین مختلفین، اذ ینتج عن التلقیح یكون من نوعین مختلفین ونادرا 
Xenogamyویطلق علیھ في بعض االحیان لفظ Allogamy or cross fertilizationخلطي 

النوع الواحد او االنواع Varietiesعلى التلقیح او االخصاب الخلطي الذي یحصل بین ضروب 
تعتبر نوعا خاصا Hybridizationوان عملیة التھجین Hybridsالمختلفة وینتج عن ذلك ھجائن 

نمن التلقیح الخلطي تستعمل من قبل مربي النبات لغرض انتاج نباتات ذات سالالت اجود ، اما م
الناحیة الوراثیة فان التلقیح الخلطي ھو انتقال حبوب اللقاح بین ازھار مختلفة التراكیب الوراثیة 

Heterogenous genotype.
تكون منتجات النباتات خلطیة التلقیح عادة كالبذور والثمار جیدة وقویة ویكون النسل ذو مواصفات 

Cultivatedباتات المستزرعة احسن ، ومثل ھذه العملیة مھمة للعدید من ضروب الن plants في
زیادة حجم الثمرة والمحصول الكلي.

توجد حاالت یرجح فیھا التلقیح الذاتي على التلقیح الخلطي وھي :



.Obligated selfingعدم تفتح االزھار اذ یكون التلقیح الذاتي اجباري -أ
یحدث نضوج المتوك Chasmogamous flowersفي االزھار التي تتفتح او تكون متفتحة -ب

وتدعى ظاھرة تفتح االزھار Linumمثل زھرة الكتان Homogamyوالمیاسم في وقت واحد 
.Chasmogamyب 

ظاھرة التفاف وتالصق االسدیة حول المدقة اذ تعزلھا تماما عن اي حبوب لقاح خارجیة كما -ت
.Neriumفي نبات الدفلة 

ي فتكون :اما الحاالت التي یؤجح فیھا التلقیح الخلط

االزھار وحیدة الجنس والنبات ثنائي المسكن كما في النخیل والصفصاف والتوت .-أ
اذ تعتبر من Dichogamyفي اوقات متفاوتة تمتلك االزھار ظاھرة نضوج االسدیة والمدقات -ب

، فعند نضوج االسدیة قبل المدقة فتسمى مبكرة الذكورة اھم العوامل التي ترجح التلقیح الخلطي 
Protandry وتسمى االزھارProtandrous كما في ازھار العائلة المركبة ، اما عند نضج

مھیأة الستقبال حبوب اللقاح بینما االسدیة لم تزل دون مرحلة النضج توصف المدقة وتصبح
كما في جنس ال Protagynousوالزھرة Protagynyھذه الحالة مبكرة االنوثة 

Scrophularia.
في االزھار اذ تساعد على حدوث التلقیح الخلطي Self sterilityوجود ظاھرة العقم الذاتي -ت

كما في بعض ضروب العنجاص والكوجة والكمثرى والتفاح ، ویرجع ذلك الى عدة اسباب 
اھمھا: عدم انبات حبوب اللقاح على المیسم لعدم توافق ھذه الحبوب مع المیسم ، وفي حالة 

نبوب اللقاحي الیصل الى الكیس الجنیني او البویضة وقد یصل االنبوب اللقاحي انباتھا فان اال
الى البویضة ولكن ال یخصبھا  لعدم وجود تجانس طبیعي للتزاوج بین المشیجین الذكري 

كما في الشوفان .Self sterileواالنثوي ، مثل ھذه النباتات تعرف بذاتیة العقم 
اذ یصعب وصول حبوب Heterostylyفي الزھرة سدیة ظاھرة اختالف اطوال المیاسم واال-ث

لقاح الزھرة الى میسمھا فتكون االسدیة طویلة والمیسم قصیر او یكون المیسم طویل واالسدیة 
Primula obcornicaكما في النوع Dimorphismقصیرة وھذا ما یعرف بازدواج الھیئة 

ا من االسدیة العالیة الى میسم محمول وعلیھ فالنحلة الزائرة ستحمل لقاحا على قسم من جسمھ
على قلم عال وعلى قسم اخر من جسمھا تحمل لقاحا من االسدیة الواطئة الى میسم زھرة قلمھا 

قصیر .
قد تتفتح متوك بعض انواع االزھار نحو المحیط الخارجي للزھرة بعیدا عن جھة المیسم وھذه -ج

خلطي .حالة اخرى من الحاالت التي تساعد على التلقیح ال
قد تتحور اعضاء في الزھرة كتحور التویج واالسدیة والمدقات بطریقة ال تسمح بالتلقیح الذاتي -ح

انواع معینة من الحشرات او اجزاء من ھذه الحشرات لتناول الرحیق بل بضرورة دخول 
وحبوب الطلع حیث یتم حدوث التلقیح الخلطي.



:Agences of Pollinationوسائط التلقیح 

التلقیح بطرق مختلفة اھمھا :یتم

: Pollination by wind or Anemophilyالتلقیح بواسطة الریاح -1
في الكثیر من االشجار والشجیرات یتم التلقیح الخلطي بواسطة الریاح واكثر ھذه النباتات تزھر في 

من ھذه flowersAnemophilousاوائل الربیع ، وتدعى ازھار ھذه النباتات بھوائیة التلقیح
، وعاریات البذور بصورة عامة Juglansوالجوز Quercusوالبلوط Populusالنباتات الغرب 

وغیرھا.Cannabisومن النباتات العشبیة القمح والذرة والبردي والقنب 

تتمیز معظم النباتات التي تلقح بواسطة الریاح بالخصائص التالیة:

االزھار فیھا بصورة عامة صغیرة الحجم كثیرة العدد تقع في نورات ھریة او سنبلیة تفتقر الى -1
، اما عاریة او ذات غالف زھري ضئیل (اخضر اللون) یتكون من الكأس فقط ، المظھر الجذاب 

حیدة ر وعدیمة الرحیق او الرائحة لعدم الحاجة الیھما توفیرا توفیرا في الطاقة ، ولھذه النباتات ازھا
الجنس تحمل الذكریة منھا على االقل بشكل نورات ھریة متدلیة تھتز بسھولة بتأثیر الریاح لتنطلق 

منھا كمیات وفیرة من حبوب اللقاح.
تنتج اعداد كبیرة جدا من حبوب اللقاح ویعود ذلك اما لكثرة اسدیتھا او لكبر حجم متوكھا او لكلیھما -2

فیھ تبذیر كثیر في حبوب اللقاح اال ان العدد القلیل الذي ینتج في ، ومع ان التلقیح بواسطة الریاح 
التلقیح ھو كاف لبقاء النوع واستمراره من جیل الخر.

یكون عدد االزھار الذكریة ااكثر من االزھار االنثویة ویظھر كالھما على الشجرة قبل ظھور -3
االوراق االمر الذي یسھل انتشار حبوب اللقاح.

و االزھار فب الغالب مكشوفة للمحیط الخارجي ما یسھل عملیة التلقیح.تكون متوك ومیاس-4
حجم حبة اللقاح اصغر من تلك التي تنقل بواسطة الحشرات.-5
ذات سطح املس لیسھل تناثرھا ویمنع التصاق Powderyتكون حبوب اللقاح دقیقة طحینیة-6

بعضھا مع بعض.
الشكل كما في معظم نباتات العائلة النجیلیة لتوفر تمتد المیاسم الى الخارج وعادة ماتكون ریشیة -7

بذلك مساحة سطحیة واسعة الستقبال حبوب اللقاح.
وجود بویض واحد داخل المبیض اذ یقلل من الحاجة الى سقوط اعداد كبیرة من حبوب اللقاح على -8

المیسم الواحد.

ح ھي البراري والغابات النفضیة من اھم البیئات التي تتواجد فیھا النباتات التي تلقح بواسطة الریا
Deciduous forests التي غالبا ما تظھر ازھارھا قبل نشوء االوراق في اوائل الربیع وتكون نباتات

النوع الواحد في ھذه البیئات كثیرة العدد.

:ان التلقیح بواسطة الریاح قلما یحدث ي المناطق االستوائیة ویعزى ذلك الى ما یليومن الجدیر بالذكر 

تحتوي الغابات االستوائیة اعدادا كبیرة من االنواع النباتیة وان افراد النوع الواحد قلیلة نسبیا -1
ومتباعدة لھذا یقل احتمال تلقیحھا بواسطة الریاح.

الریاح في الغابات االستوائیة قلیلة السرعة لكثافة االشجار فیھا مما یقلل من انتشار حبوب اللقاح.-2



لمناطق في الغالب دائمة الخضرة لذلك تتحدد حریة انتقال حبوب اللقاح لكثرة بما ان اشجار ھذه ا-3
االوراق النباتیة.

سقوط االمطار لفترات طویلة من السنة یحد من انتقال حبوب اللقاح بواسطة الریاح الى مسافات -4
بعیدة.

وفرة مختلف انواع الحیوانات التي تعمل كملقحات ووسائط للتلقیح نفت الحاجة الى تكیف نباتات -5
المنطقة للتلقیح بواسطة الریاح. 

وتعتبر النباتات التي تلقح Primitiveواخیرا یعتبر التلقیح بواسطة الریاح طریق او صفة بدائیة 
قیا.بواسطة الریاح بصورة عامة اقل النباتات الزھریة ر

:Pollenation by Insects or Entomophilyالتلقیح بواسطة الحشرات -2

من عوائل نباتات مغطاة %80یعتبر ھذا النوع من التلقیح اشھر انواع التلقیح الخلطي اذ ان اكثر من 
البذور یتم تلقیحھا خلطیا بواسطة الحشرات ، تقوم الحشرات بارتیاد االزھار للحصول على حبوب 

الرحیق اذ تھتدي الحشرة الیھا بواسطة عالمات على ھیئة خطوط او الوان متمیزة على اسطح اللقاح و
البتالت وھي في كثیر من االزھار تعكس االشعة فوف البنفسجیة مما یجعلھا اكثر وضوحا للحشرات 

كما في ازھار الالتیني ، وكقاعدة عامة ان Nector guiedفتعمل كمرشد یعرف بالدلیل الرحیقي 
لحشرات تالمس االسدیة قبل ان تحصل على الرحیق وبھذا یكتسي قسما من جسمھا بحبوب اللقاح التي ا

غالبا ما تكون لزجة او خشنة او رطبة واذا ما انتقلت الحشرة الى زھرة اخرى احتك جسمھا بالمیسم 
فیحدث التلقیح.

Mutualان العالقة المتداخلة بین االزھار والحشرات تعطي مثاال رائعا على التكیف المتبادل 
adaptationوقیل ان تطور النباتات الزھریة جرى جنبا الى جنب مع تطور الحشرات بین االحیاء .

، وان التحورات التي طرات على االزھار جائت لتضمن جمع حبوب اللقاح من قبل الحشرات 
ففي ھذه االزھار انتظمت االسدیة والمدقة وغدد الرحیق بطریقة جعلت من المستحیل على ائرة.الز

الحشرة الباحثة عن الرحیق ان تمر دون ان تنقل معھا حبوب اللقاح.

اھم اوصاف االزھار حشریة التلقیح :

والبراقة للزھرة : فضال عن االلوان البراقة للتویج تتلون بعض االجزاء االخرى االلوان الزاھیة -1
للزھرة كاالسدیة واالوراق الكاسیة والقنابات كذلك ، ھذا وتكون النورة احیانا متجمعة وملونة 

وقد وجد ان النحل یفضل االزھار الزرق في حین ان الرعاشات تفضل االزھار الحمر.بكاملھا . 
الرحیق والرحیق ودلیل الرحیق : اذ تقع الغدد الرحیقیة في مواقع مختلفة من االزھار وجود غدد -2

المختلفة وتفرز سائال سكریا یدعى الرحیق ، وھو الشيء المھم الذي تبحث عنھ الحشرة عند 
زیارتھا لالزھار. قد تقع الغدد الرحیقیة على التخت الزھري او على االوراق الكاسیة او قواعد 

التویجیة او عمیقا على جوانب المبیض او یختفي داخل مھامیز لكي تعمل الحشرة جاھدة االوراق
ومفتشتة عنھ لذلك ستتغبر بحبوب اللقاح ، ھناك في الغالب بقع او خطوط على االوراق التویجیة 

باتجاه الغدد الرحیقیة وھي تقود الحشرة الى غدد الرحیق.
ر المختلفة روائح عدیدة فقد تكون عطرة او مقبولة او كریھة تبدي االزھاالروائح المختلفة للزھرة: -3

الرائحة نفاذة وقویة او خفیفة وھادئة ، قد تفوح في النھار واللیل ولفترة طویلة او قصیرة بحسب 



و Rafflesiaنوع الزھرة. اذ ان الروائح الكریھة تشبھ رائحة اللحم لبعض االزھار كأزھار 
Arum والColocasiaباب ، اما الروائح العطرة لالزھار االخرى تجذب انواع اخرى تجذب الذ

ان بعض االزھار غیر العطریة في النھار تعطي عطرا نفاذا من الحشرات كالزنابیر والفراشات.
Cestrumخالل اللیل اذ وجد انھا تتلقح بمساعدة العث الطائر لیال كازھار الشبوي اللیلي 

nocturnum.
قلة حبوب اللقاح وقلة عدد االسدیة : اذ ال تكون ھناك حاجة لكثرة حبوب اللقاح في االزھار حشریة -4

التلقیح الن ھذه الحبوب تنتقل بواسطة الحشرات التي تعتبر ناقل مباشر في معظم االحیان وان 
لذلك من زھرة الى اخرى Directionalانتقال حبوب اللقاح في التلقیح الحشري موجھ او قصري 

یختزل الھدر في حبوب اللقاح الى اقل ما یمكن على عكس مایحدث في التلقیح الھوائي غیر الموجھ 
Non-directional.والذي تنتج فیھ كمیات ھائلة من حبوب اللقاح

تحور اسطح حبوب اللقاح الى خشنة او شائكة او لزجة لسھولة التصاقھا بجسم الحشرة.-5
جة واضحة لكي تكون جاھزة تماما الستالم حبوب اللقاح على قصر المیاسم وبكونھا ذات لزو-6

سطحھا.
، اذ تكون حبوب لقاح بعض االزھار Edible pollenتكون حبوب اللقاح مستساغة الطعم -7

الحشرات لذلك فأن مثل ھذه الحشرات تبحث عنھا. علما بان النحل یجمع مستساغة وتؤكل من قبل 
ه فضال عن استعمال ھذا الطلع مع الشمع لبناء خالیاه .كمیات كبیرة من الطلع الطعام صغار

: Pollination by Beetlesالتلقیح بواسطة الخنافس -3
تشارك الخنافس الحشرات االخرى بنسب متفاوتة في عملیة التلقیح ، اذ یعتقد ان ھذه الحشرة كانت 

نبق الماء منھا المكنولیا وعائلة زفي اوائل الحشرات التي قامت بعملیة التلقیح ، بین النباتات البدائیة
Nymphaceae ومن المعروف ان ھذه النباتات عدیمة الرحیق وان وجد فیكون بكمیات ضئیلة .

جدا . اال انھا غالبا ما تحتوي في غالفھا الزھري او اسدیتھا على جسیمات غذائیة تقتات علیھا 
د ان التلقیح بواسطة الخنافس ھو نمط الخنافس . وبما ان ھذه الحشرات ال تمتص الرحیق لذا یعتق

بدائي قیاسا الى طرق التلقیح االخرى. من خصائص الخنافس انھا ضعیفة البصر اال ان حاسة الشم 
عندھا اقوى نسبیا لذا تكون االزھار التي تزورھا ھذه الحشرات باھتة اللون او تمیل الى البیاض ، 

مواد المتخمرة، اما مبیض الزھرة فھو عادة بعید عن بینما رائحتھا قویة تشابھ الى حد ما رائحة ال
ل ، كما في انواع كثیرة من عوائاالجزاء التي تأكلھا الحشرة كاالسدیة والجسیمات الغذائیة والبتالت 

االشرفي والمظلیة والمركبة التي ظھرت حدیثا.

: Pollenation by birds (Ornithophily)التلقیح بواسطة الطیور -4
ھناك انواع كثیرة من النباتات االستوائیة وشبھ االستوائیة التي تعتبر الطیور من اھم وسائط تلقیحھا 

جنس لنباتات تعود لعوائل 400، ولقد شوھدت انواع عدیدة من الطیور تقوم بزیارة اكثر من 
ولعل یح. قمختلفة من مغطاة البذور وھي تسعى بذلك للحصول على الرحیق وبالتالي تتم عملیة التل

وماصات Humming birdsاشھر مجموعات الطیور الفعالة في ھذا المجال ھي الطیور الطنانة 
(ببغاء Parakeetsوانواع من ال Sugar birdsوطیور السكر Honey suckersالعسل 

نوع من الطیور التي ترتاد االزھار وتعتمد علیھا كمصدر للغذاء 2000صغیر) . وھناك نحو 



یقھا ، ان اغلب ھذه الطیور تعیش في المناطق االستوائیة وشبھ االستوائیة اذ توجد السیما رح
االزھار على مدار السنة. ال یتجاوز طول الطیر في بعض االنواع بضعة سنتمترات اذ تمتاز طیور 
الرحیق بمنقار طویل ورفیع فضال عن صغر حجمھا ، ومن المالحظ عن الطائر الطنان انھ یمتص 

قبلرة وھو یرفرف ویحوم دون ان یھبط علیھا كما ویزور عدة ازھار في النبتة الواحدة رحیق الزھ
ان یغادرھا الى نبات اخر.

االزھار التي تلقح بواسطة الطیور عادة حمر او برتقالیة او قرمزیة او بتشكیلة من ھذه االلوان 
غزیرة من الرحیق ، وتكون كبیرة الحجم او متجمعة في نورات محتشدة واضحة وتفرز كمیات 

وھي مكیفة للتلقیح Grevilleaو Telopeaفالنورات الكبیرة لبعض النباتات االسترالیة مثل ال 
بواسطة الطیور یتصبب منھا الرحیق على شكل قطرات حتى في الظروف الجویة الجافة . یفرز 

نابات او االوراق الكاسیة الرحیق من غدد تمثل اوراقا تویجیة اثریة لذا تاتي الوانھا الزاھیة من الق
تكون ازھار الطیور قلیلة الرائحة او معدومتھا اذ یتماشى ھذا مع حقیقة كون الطیور او كلیھما.

. ان لكثیر من ھذه االزھار اقالم وخویطات متینة ذات حاسة شم ضعیفة جدا وحاسة بصر قویة 
ومن اشھر اجناس مغطاة البذور تقوى على مقاومة الشد الذي یولده الطائر على االجزاء الزھریة 

.Agaveو Aloeو Hibiscusو Tropaeolumالتي تلقح بواسطة الطیور ھي: 

:Pollination by Bats (Chiropterophily)التلقیح بواسطة الخفاش -5
ھنالك عدد من اشجار المناطق االستوائیة یتم تلقیحھا بواسطة الخفاش . ولكون ھذا الحیوان یتغذى 
لیال فقط فان ازھار الخفاش تتفتح لیال ، اذ تكون كبیرة الحجم او متجمعة في نورات كبیرة ، كما 

یات عند ذه الثدیتمتاز باحتوائھا على خویطات واقالم قویة نسبیا لتقاوم الضغط الذي تسلطھ علیھا ھ
تغذیتھا. كما انھا تجمع كمیات كبیرة من الرحیق او من حبوب اللقاح وھما یشكالن الغذاء الرئیسي 

لھذه الحیوانات. اما رائحتھا فھي قویة جدا او كریھة اشبھ برائحة المواد المتخمرة وھذه تجذب 
و Musaوائیة التالیة : الخفاش الذي یمتاز بحاسة شم قویة. من ھذه النباتات االجناس االست

Erythrine.
Pollination byالتلقیح بواسطة الماء -6 Water (Hydrophily ):

وجنس الفالسنیریا Elodeaیحدث ھذا التلقیح عادة بین النباتات المائیة مثل جنس االیلودیا 
Vallisnaria وفیھما تنفصل االزھار الذكریة وتطفو بعیدا عن سطح الماء ، اذ ان ھذه النباتات

ومتى ما صادفت میسم زھرة انثویة طافیة یتم التلقیح. في اجناس احادیة الجنس ثنائیة المسكن . 
اخرى تبقى حبوب اللقاح طافیة تحت سطح الماء ویحدث التلقیح دون ان تتعرض الى الھواء كما 

المتواجد في مناطق Ceratophyllumاما في جنس ال Zosteraو Halophilaاس في االجن
ى الغاطسة لترتفع الاالھوار فطریقة تلقیحھ فیھا شيء من الغرابة اذ تنفصل االسدیة عن االزھار 

سطح الماء وھناك تطرح حبوب اللقاح التي تعود بدورھا فتغطس ببطء خالل مستویات الماء حیث 
االنثویة ویحدث التلقیح. تلتقي االزھار

ومن خصائص االزھار التي یكون الماء وسیطھا في التلقیح عدیمة الرحیق ولیس لھا رائحة عطریة 
وتكون مختزلة الغالف الزھري وتنتج اعدادا كبیرة من حبوب اللقاح .
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كما ذكر سابقا ان علم التصنیف یسعى الى وضع النباتات في مجموعات تعكس الصورة الحقیقیة للعالقات 
الوراثیة التي تربط بعضھا بالبعض االخر. ویتطلب ذلك معرفة كاملة لتاریخ كل المجامیع النباتیة منذ اول 

وتقدیر اي من صفاتھا تكون بدائیة وایھا تكون متقدمة ، وبذلك یمكن ترتیب نشوئھا حتى الوقت الحاضر  ،
النباتات في وحدات على اسس تطوریة قائمة على حقائق علمیة ثابتة.

واستند في ذلك الى ان ھناك صفات معینة ھي صفات بدائیة (Sporne 1956)لقد اشار الباحث سبورن 
مقارنتھا بصفات النباتات الحالیة ، اذ ان قلة مثل ھذه الصفات على دراسة سجالت المتحجرات النباتیة و

البدائیة والتي تشبھ صفات المتحجرات یدل على حالة تطوریة .

وبالنظر لصعوبة تحدید الصفات المورفولوجیة التي تستحق ان تعطى اھمیة اكبر من غیرھا الختیار افضل 
س دعت الحاجة الى االستعانة بأسما یصلح منھا الظھار العالقات الوراثیة بین مختلف المراتب التصنیفیة ، 

ة العامة (علم الشكل) التي تبقى ابدا اخرى مستمدة من بقیة العلوم ذات العالقة، اضافة الى المظاھر الخارجی
محتفظة باھمیتھا الخاصة. وانھ من البدیھي كلما زاد عدد الخصائص التي یعتمد علیھا في المقارنة بین 

نوعین من النباتات كان الحكم على درجة العالقة بینھا اقرب الى الصواب. بطبیعة الحال ھناك عدد كبیر 
الحي وعلیھ البد من اختیار عدد محدود منھا یفي بالحاجة العلمیة. من الخصائص التي یحتویھا الكائن 

م الصفات بصورة عامة الى نوعین : وتقس

:Qualitative charactersصفات نوعیة -1
وتكون على احدى حالتین ، االولى موجود اوغیر موجود مثل وجود القنابات او عدم وجودھا او 

كنوع الثمرة ، فتكون Multistateثانیة متعدد الحاالت وجود الكاس الثانوي او عدم وجوده ، وال
، اذ ان ھذه الصفات كلھا التوجد بینھا حاالت وسطیة.اما بقلة او خردلة او علبة او حوصلة 

:Quantitative charactersصفات كمیة -2
تظھر فیھا التغایرات بصورة مستمرة ومتدرجة ویمكن قیاس بعضھاباحدى الوسائل العددیة منھا 

طول الورقة النباتیة او قطر الساق او عدد االوراق التویجیة وكذلك عدد االسدیة. ولكن قسم من ھذه 
الصفات یصعب عدھا وقیاسھا مثل كثافة الشعیرات على سطح الساق او الورقة او لون االزھار او 

رائحتھا.

ة:وبصورة عامة ھنالك خصائص واسس یستند علیھا لالغراض التشخیصیة والتصنیفی

:Morphologyخصائص الشكل -أ
وھي من اكثر الخصائص التي یستند علیھا علم التصنیف. لقد درست خصائص الشكل في النبات 

بصورة موسعة. ان العالقات الوراثیة تنعكس عادة على شكل تشابھ او تضاد في المظاھر الخارجیة 



ان مثل ھذه المظاھر في الغالب ال تحتاج مالحضتھا الى اكثر من عدسة یدویة بین النباتات . 
مكبرة. 

تقاس اھمیة الصفة المورفولوجیة بمدى ثبوتھا امام العوامل البیئیة، فكلما كانت ثابتة وموروثة 
حملت قیمة تصنیفیة اعلى لذلك فان التراكیب التكاثریة مثل الزھرة والثمرة تتمیز بخصائص جیدة 

ابتة فضال عن كثرة التغایرات التي تسود فیھا مما یوفر اسسا كافیة لمتطلبات المقارنة بین االنواع ث
ومن اھم التراكیب المعتمدة على مظاھرھا الخارجیة اكثر مما للتراكیب الخضریة كالجذر والساق.

ھي:
ثالث : قسمت نباتات ذات الفلقتین استنادا الى خصائص التویج على Corollaالتویج -1

مجموعات ھي:
Apetalaeعدیمة التویج -أ

Choripetalaeذات اوراق تویجیة منفصلة -ب
Sympetalaeذات اوراق تویجیة ملتحمة -ت

واعتبرت حالة االوراق التویجیة المنفصلة ھي البدائیة التي اشتقت منھا الحالتان االخریان. 
التناظر بدائیة بالنسبة لجانبیة والزھرة المتناظرة بدائیة بالنسبة لغیر المتناظرة وشعاعیة 

التناظر.

اي Hypogenousقد تكون االزھار سفلیة االجزاء موقع االجزاء الزھریة بالنسبة للمبیض :-2
Perigenous، او تكون الزھرة محیطیة االجزاء تنشأ االجزاء الزھریة من تحت المبیض 

اي تنشا االجزاء من قمة المبیض . وان Epigenousاخرى تكون علویة االجزاء وفي ازھار
.التسلسل التطوري لھذه الحاالت یكون من االزھار سفلیة االجزاء فالمحیطیة الى العلویة 

Hypogenous → Perigenous → Epigenous

االجزاء ، یعتقد ان الزھرة البدائیة كانت ذات عدد غیر محدود من عدد االجزاء الزھریة : -3
فاالسدیة والكرابل كانت كثیرة العدد وان االتجاه التطوري یمیل الى ان تكون االجزاء الزھریة 

بعدد محدود ، كذلك فان اختزال الحلقات الزھریة ھو حالة تطوریة.
التحام االجزاء الزھریة : تعد االجزاء الزھریة الحرة ھي االصل ومنھا نشأت حالة االجزاء -4

لبتالت المنفصلة والكرابل الطلیقة ھي من الحاالت البدائیة تلتھا فیما بعد حالة الملتحمة ، فا
االتحاد او االلتحام.

طبیعة الغالف الزھري : قد یتمیز الى كأس وتویج وفي البعض االخر تكون الحلقتان متشابھتان -5
وتویجیة الشكل والقوام. قد یختزل الغالف الزھري الى حراشف او شعیرات.

سدیة والتحامھا وحبوب اللقاح : االسدیة من االسس المھمة في التصنیف فضال عن ثبات عدد اال-6
صفاتھا ، تتمیز بخصائص كثیرة منھا العدد والطول واالرتكاز وااللتحام وتفتح المتوك وھذه 

صفات تشخیصیة مھمة. ویفترض ان الخویطات الملتحمة بشكل حزمة واحدة 
Monadelphous تمثل حالة بدائیة وان التي على ھیئة حزمتینDiadelphous اكثر

تطورا، وان االسدیة الحرة ھي ارقى حاالت التطور وان كثرة عدد االسدیة ھي حالة بدائیة وان 
االسدیة قلیلة العدد تمثل حالة تطوریة ، واعلى حاالت التطور عندما یختزل الجھاز الذكري الى 



الخویطات بقاعدة المتك یشیر الى حالة بدائیة بینما یعتبر االتصال وان اتصال سداة واحدة. 
الظھري واالتصال الحر حالة تطوریة. وان تفتح المتك بشق طولي ھو حالة متخلفة بینما التفتح 

بشق مستعرض او ثقوب ھما االكثر تطورا.
یع النباتیةاما حبوب اللقاح التي تختلف في احجامھا واشكالھا وخصائصھا وان بعض المجام

وال یمكن الجزم في تلقح بواسطة الریاح والبعض االخر بواسطة الحشرات او بوسائط اخرى 
اي من تلك الوسائل ھي االكثر تطورا اال ان وجود ھذه الحالة او تلك قد یكشف عن عالقات 

وراثیة بین المجامیع النباتیة.
زھا االنثوي ، وخصائص ھذا الجھاز الكرابل والتمشیم : مجموع الكرابل في الزھرة یكّون جھا-7

لھا قیمة تصنیفیة عالیة ، فقد تتمیز بعض العوائل النباتیة باحتواء ازھارھا على عدد من 
وھذه Ranunculaceaeكما في اغلب انواع العائلة الشقیقیة Apocarpousالمدقات البسیطة 

ورة وبالتحامھا ونموھا تعتبر حالة بدائیة وربما بانضغاط واندماج عدة مبایض بسیطة متجا
.Syncarpousسویة تنتج مبیض واحد مركب مكون من عدد من الكرابل 

ھي ان یحتوي على مشیمة جداریة اال ان ھذا النمط من الحالة النموذجیة للمبیض البسیط 
التمشیم قد یوجد في المبیض المركب ایضا. یفترض ان ھذه الحالة نشأت تطوریا اما بانثناء 

ل متجاورة نحو المركز والتحامھا مكونة مدقة واحدة ومبیض مركب ذي غرفة حافات كراب
واحدة مع عدد من المشایم الجداریة یساوي عدد الكرابل او ان ھذه المشایم مشتقة اصال من 

مبیض محوري التمشیم تنفصل فیھ مناطق التحام المشیمة المركزیة وینحسر كل منھا نحو جدار 
بل كما ھو. اما موقع المشایم فیتغیر من المركزي الى الجداري وتنفتح المبیض ، یبقى عدد الكرا

المركزياما الشكل الثالث من المشایم وھوالغرف بعضھا على البعض فتصبح غرفة واحدة.
فیعتقد انھ نشأ من التمشیم المركزي ببقاء المحور الوسطي في مكانھ Free centralالطلیق 

توجد دائما غرفة واحدة في ھذا النمط من التمشیم بین الغرف.ومعھ المشایم واختفاء الحواجز
و المبیض ناشيء من كربلتین او اكثر. وبأختزال المحور المركزي في التمشیم المحوري 

الطلیق یتكّون التمشیم القاعدي فیظھر البویض او البویضات جالسة في قعر المبیض وھو اكثر 
المعلق) فھو یمثل عادة حالة اختزال للتمشیم الجداري تطورا من السابق. اما التمشیم القمي (

ولكن قد یكون مشتقا من تمشیم محوري. ھذه االنماط من التمشیم تمثل خصائص ذات اھمیة 
تصنیقیة بالغة.

طبیعة الثمرة : تعتمد طبیعة الثمرة الى حد ما على طبیعة الجھاز االنثوي ، ففي بعض العوائل -8
یة والبقلیة تكون الثمرة في كل منھا من الممیزات التي تفصلھا عن كالعائلة النجیلیة والصلیب

العوائل االخرى. لذلك للثمرة اھمیة خاصة عند تصنیف النباتات البذریة.
فمن المظاھر الخارجیة للبذرة وجود البذرة : ھي بویض مخصب ناضج یحتوي على جنین -9

كما في الدفلة ووجود Comaات زوائد على شكل اجنحة كما في الصنوبر او خصلة من الشعیر
نقر او اخادید او زخارف متنوعة في نباتات اخرى. 

ولكل ھذه الخصائص قیمة تصنیفیة مھمة. اما التركیب الداخلي للبذرة فلھ اھمیة تصنیفیة اكبر ، 
اذ ان وجود السویداء وطبیعة الجنین وعدد الفلق ھي من الخصائص االساسیة التي تفصل 

ات النباتیة الكبیرة. وھناك اھمیة خاصة للكیس الجنیني وعدد الخالیا فیھ قبل بموجبھا المجموع
حدوث االخصاب، ففي اغلب النباتات الزھریة یحتوي الكیس الجنیني على ثمان خالیا اال ان 

ھذا العدد قد یتضاعف في بعضھا او یختزل الى النصف في البعض االخر.



والسیقان واالوراق وھي وان كانت اقل اھمیة من التراكیب الخضریة : تشمل الجذور -10
االعضاء التكاثریة (وذلك لتاثرھا بالظروف البیئیة) اال انھا تفید في كثیر من الحاالت في 

اظھار العالقات الطبیعیة بین النباتات وتعطي بعض االسس القیمة في التشخیص والتصنیف.

الخصائص التشریحیة : -ب
ان التركیب الداخلي للساق والورقة من اھم الصفات المعتمدة في التمییز بین نباتات ذات الفلقة 

. وان نوع االسطوانة الوعائیة ونمط النمو الثانوي واكتشاف الحزم الوعائیة وذات الفلقتین الواحدة 
یین اھمیة في تعثنائیة اللحاء (العائلة القرعیة) وغیر ذلك من االختالفات النسیجیة اصبحت ذات 

المجموعة التي ینتمي الیھا النبات الوعائي وكذلك في تشخیص العضو الذي توجد فیھ ایضا .

الخصائص الخلویة : -ت
یتضمن علم الخلیة بمفھومھ الشامل دراسة جمیع خصائص الخالیا الشكلیة والوظیفة وتشمل دراسة 

بت دراسة النواة بما فیھا الكروموسومات . وقد اكتستركیب الخالیا ومحتویاتھا الحیة وغیر الحیة 
.Cytotaxonomyاھمیة متزایدة في علم التصنیف وھو ما یعرف حالیا بالتصنیف الخلوي 

:Serum diagnosisاالسس الكیمیائیة ( التشخیص المصلي ) -ث
قد استخدم من قبل ممارسوا الطب بحثا عن الدواء Chemotaxonomyان التصنیف الكیمیائي 

كذلك قامت علیھ صناعات التوابل والعطور واالصباغ النباتیة وكذلك السموم النباتیة منذ القدم . 
التي عرفت منذ عھد بعید. فضال عن كثیر من مبیدات الحشرات وسموم االسماك والعقاقیر المھدئة 

وقت طویل الكیمیاء الحیاتیة كاحدى السبل الثبات العالقات تشتق من النباتات وقد استعملت منذ 
الوراثیة بین مختلف العوائل النباتیة. ویتم التوصل الى ذلك باستخالص مركبات معینة منھا ( 

حوامض امینیة ، كربوھیدرات ، حوامض شحمیة ، كحول ، قلویات وغیرھا) من افراد مرتبتین 
ونوعا ، ویفترض انھ كلما كانت العالقة الوراثیة بین ھاتین متقاربتین وتتم المقارنة بینھما كما

المرتبتین قویة كان التشابھ الكیمیائي بینھما اقرب .

االسس العددیة : -ج
ان النتائج التصنیفیة التي یتوصل الیھا الباحث البد ان تتأثر الى حد ما برأیھ الشخصي ویصعب 

تفادي ذلك مھما كان موضوعیا ، وللحد من ھذا التأثیر الشخصي ابتكر االن ما یعرف بالتصنیف 
، وھو استخدام الحاسوب االلكتروني في ھذا Numerical Taxonomy (Taximetric)العددي 

، اذ تؤخذ جمیع الصفات الموروثة لكل Computer Taxonomyال وقد ظھر ما یعرف بال المج
) حسب وجودھا او عدم وجودھا -) صفة وتعطى كل صفة اشارة (+ او 300-50وحدة تصنیفیة (

) حسب كمیة توفرھا . ثم یغذى الحاسوب االلكتروني بھذه 1،2،3،4،5وكذلك تعطى رقما (
المقارنة باستخدام معامل ارتباط معین فیتوصل الى درجة التقارب بین المعلومات والذي یقوم ب

تكون %100النماذج التي تحصل على درجة تشابھ المجموعتین ویعطیھا بشكل نسبة مئویة. 



متماثلة اي تنتمي الى نفس المرتبة التصنیفیة ویمكن ان تقع درجة التشابھ في ایة نقطة بین النھایتین 
ى الباحث ان یحدد النقطة التي تعتبر عندھا العینتان متشابھتین اي انھما نوع واحد.العلیا والدنیا وعل

:Paleobotanyالمتحجرات النباتیة -ح
تعطي المتحجرات صورة عن االسالف النباتیة التي تطورت عنھا اغلب النباتات والتي ال یمكن 

تات القدیمة حفظت على ھیئة اعطاء صورة واضحة عنھا من النباتات الحالیة وان بعض تلك النبا
متحجرات ، بعضھا مطبوع والبعض االخر یحتوي على اجزاء نباتیة احتلت فیھا المعادن مكان 

المواد العضویة وھكذا ابقي على تركیبھا الخلوي .

Species Conceptمفھوم النوع 

یعتبر الوحدة االساسیة التي یقوم علیھا او یعتمد علیھا علم تصنیف االحیاء . یعود االصل في فكرة النوع : 
Specialالنوع الى اقدم الحضارات ، اذ قبل ظھور نظریة التطور لدارون سادت فكرة الخلق الخاص 

Creationن وزعمت ان ھذه والتي تنص على مختلف الكائنات الحیة (االنواع) كانت قد خلقت كما ھي اال
االحیاء ثابتة وغیر قادرة على التغایر ، وان عدد االنواع الموجودة على االرض ھو نفسھ منذ بدئ الخلیقة.
واستنادا الى ھذه النظریة لم تكن ھناك صعوبة كبیرة في تعریف النوع وال في فصل االنواع عن بعضھا 

البعض.

امة ولیس من المتوقع التوصل الى ح اي منھا بصورة تالنوع اذ لم تنجھنالك محاوالت كثیرة لتعریف
تعریف شامل وتام للنوع في الوقت القریب.

یمكن ان نعرف النوع : بانھ مجموعة او مجموعات من االفراد ترتبط فیما بینھا وراثیا وتنحدر من اصل 
ینھا : وھو انتقال المادة فیما بGene flow، االنسیاب الجیني تبادل المادة الوراثیةمشترك ، ویمكنھا ان ت

الوراثیة من جیل الى اخر. وھذا یعني بان افراد النوع الواحد تشترك مع بعضھا بالخصائص التركیبیة 
فضال عن قابلیتھا على التزاوج فیما بینھا وانتاج نسل خصب ، اي ان افراد النوع الواحد یوجد والوظیفیة 

تاریخ التطوري ، اذ ان التزاوج بین فردین وال ینتج افراد اوبینھا تشابھ كبیر في التركیب الوراثي وفي ال
ینتج افراد عقیمة یعني ان الفردین یعودان لنوعین مختلفین .

ویعرف النوع ایضا : بانھ مجموعة طبیعیة من االفراد التي تتزاوج او لھا القدرة على التزاوج فیما بینھا 
المجموعات االخرى . ھذا التعریف ال ینطبق على االحیاء لكنھا معزولة وراثیا وتكاثریا الى حد ما عن 

التي ال تتطلب تزاوجا بین فردین النتاج فرد جدید ، مثل نمو الجنین من خلیة بیضة غیر مختزلة العدد 
.Apomixisاذ تدعى ھذه العملیة ) وغیر مخصبة 2nالكروموسومي (

اطاره ھو ما یقره الباحث نفسھ وال توجد صفة واحدة في العموم نستطیع القول ان ما یكّون النوع او یقع في
تضع حدا فاصال بین نوع واخر وان التوجھ الحدیث یمیل الى االخذ بظر االعتبار النبات ككل بما في ذلك 
عدد الكروموسومات (وھو عدد ثابت في االنواع النقیة) والخصائص الحقلیة واسعة االنتشار قبل ان یقرر 

بانھ نوع جدید .



Plant Taxonomyتصنیف النبات 

د.اریج عبد الستار

Plant Kingdomالمملكة النباتیة 

Major Categoriesالمراتب الكبرى -أ
والقسم في قواعد التسمیة یمثل اعلى مرتبة ضمن Divisionsاقسام -1تقسم المملكة النباتیة الى 

المملكة النباتیة والتي یقسمھا البعض الى ثالثة او اربعة اقسام فقط ، بینما یقسمھا البعض االخر الى 
یمكن تقسیم اي مرتبة تصنیفیة الى مراتبقسما ، اذ تشكل النباتات البذریة ارقى مجموعة فیھا.12

بأعداد Classesصفوف -2ویمكن ان یتجزأ القسم مباشرة الى ،Subثانویة تصاغ باضافة 
subdivisionالى قسمین ثانویین D. spermatophyteاذ یمكن تجزأة النباتات البذریة .مختلفة

: subdivisionومغطاة البذور subdivision: Gymnospemaeھما : عاریات البذور 
Angiospermaeفین. وتقسم مغطاة البذور الى صClasses: ھما

-1صف ذات الفلقة الواحدة  Class: Monocotyledonae
-2صف ذات الفلقتین  Class: Dicotyledonae

والرتبة ھي مرتبة تصنیفیة تقع Ordersرتب -3الى Subclassیقسم الصف او الصف الثانوي 
Rosales) مثل رتبة الوردیات alesتحت الصف مباشرة وصیغة اسمھا تنتھي باالحرف (

. Cycadalesوالسایكادات 
بعض الرتب لھا اسماء قدیمة وشائعة لذلك ابقت قواعد التسمیة استعمالھا وھي تنتھي باالحرف 

)ae مثل رتبة الحشائش (Glumeflorae ورتبة زھرة الشمسTubeflorae.
) مثل ineaeینتھي اسمھا باالحرف (وSubordersاذا كانت الرتبة كبیرة تقسم الى رتب ثانویة 

Malvineae وھي احد الرتب الثانویة للرتبة الخبازیةMalvales .
، العائلة ھي اصغر مرتبة من المراتب Familiesاو اكثر Familyعائلة -4تتكون الرتبة من 

الكبرى واكثرھا استعماال في الدراسات التصنیفیة.
وتشذ Rosaceae) مثل العائلة الوردیة aceaeالوعائیة باالحرف (تنتھي اسماء عائالت النباتات 

عن ھذه الصیغة ثمانیة عوائل ( سوف تذكر في موضوع قواعد التسمیة العلمیة) .
) مثل oideaeتنتھي اسمائھا باالحرف (Subfamiliesتقسم العائلة الكبیرة الى عائالت ثانویة 

و Caesalpinoideaeو Memosoideaeالتي تقسم الى Leguminosaeالعائلة البقلیة 
Papilionoideae.

من Heliantheae) مثل eaeتنتھي اسمائھا باالحرف (Tribesتقسم العوائل الثانویة الى قبائل 
) مثل ineaوتنتھي باالحرف (Subtribesقد تجزأ القبائل الى قبائل ثانویة قبائل العائلة المركبة.

Rosinae.



فھي شطرا من االسم العلمي الثنائي للنبات وھي Minor Categoriesاما المراتب الصغرى -ب
.Rosaوھو الكلمة االولى من اسمھ العلمي مثل جنس ال Genusالجنس -5مراتب 

و Seriesوسالسل Subsuctionsو Suctionsویقسم الى قطاعات Subgenusالجنس الثانوي 
Subseries. وھذه المراتب الثانویة الیشكل اسمھا جزء من اسم النبات

في التصنیف ویعد اوطأ مرتبة لالغراض التصنیفیة مثل فھو الوحدة االساسیةSpeciesالنوع -6
Rosa gallica (نویع) قد یقسم النوع الى تحت نوع ،Subspecies والضربVariety والشكل

Form والSubformتب ویكالخیرة الى تغایرات طفیفة بین افراد المجتمع .وتستند المراتب ا
Rosa gallicaالضرب مع اسم النبات مثل :  var. versicolor.

Plant Kingdom
Division : Spermatophyta

Subdivision : Angiospermae
Class : Dicotyiedonae

Order : Rosales
Family : Rosaceae

Genus : Rosa
Species : Rosa gallica

Variety : R. gallica var. versicolor



االتجاھات التطوریة في النباتات الزھریة 
The evolutionary trends in the flowering plants

: ھي الصفة المتخصصة بشكل كبیر عن نظیرتھا في االسالف Advancedان الصفة المتطورة 
القدیمة.

ھا في االسالف القدیمة .: ھي الصفة غیر المتغیرة كثیرا عن نظیرتPrimitiveالصفة البدائیة 

المبادئ العامة في عملیة التطور :
الساق المحتویة على حزم وعائیة اسطوانیة الترتیب ( في ذوات الفلقتین) بدائیة ، والساق ذات -1

الحزم المبعثرة (في ذوات الفلقة الواحدة) اكثر تطورا .
السیقان الخشبیة بدائیة والسیقان العشبیة متطورة .-2
البسیط بدائي والساق المتفرع اكثر تطورا .الساق -3
القصیبات بدائیة واالوعیة متطورة .-4
ترتیب االوراق بشكل سواري صفة بدائیة والترتیب المتقابل متطور اما الترتیب المتبادل فھو -5

االكثر تطورا .
النباتات القائمة بدائیة والمتسلقة اكثر تطورا .-6
حول اكثر تطورا والحولیة ھي المتطورة اكثر .النباتات المعمرة بدائیة وثنائیة ال-7
االوراق البسیطة بدائیة والمركبة متطورة .-8
التعرق الشبكي بدائي والمتوازي اكثر تطورا .-9

مبادئ تتعلق باالزھار : 

اكثر Oligocyclicبدائیة والزھرة قلیلة الحلقات Polycyclicالزھرة عدیدة الحلقات -10
تطورا .

را من فقدانھ .وجود التویج اقل تطو-11
صفات متطورة .التحام االجزاء صفة متطورة ، فالتحام التبالت والكرابل ھي -12
التناظر الجانبي اكثر تطورا من التناظر الشعاعي .-13
Inferior ovaryصفة بدائیة والمبیض المنخفض Superior ovaryالمبیض المرتفع -14

صفة متطورة .
صفة متطورة.Oligocarpyصفة بدائیة وقلیل الكرابل Polycarpyكثرة عدد الكرابل -15
وجود السویداء في البذرة حالة بدائیة وفقدانھا حالة متطورة.-16
البذور ذات الجنین الصغیر ( سویداء كبیر) اكثر بداءة من البذور ذات الجنین الكبیر -17

(سویداء معدومة) .
بدائیة ، واالزھار قلیلة عدد االسدیة Polystemonyاالزھار كثیرة عدد االسدیة -18

Oligostemony.متطورة
حبوب اللقاح الدقیقة بدائیة وحبوب اللقاح المتالصقة متطورة .-19



االزھار ثنائیة الجنس بدائیة واحادیة الجنس متطورة .-20
الزھرة االنفرادیة بدائیة والنورة متطورة.-21
المضاعفة اكثر تطورا .الثمار البسیطة والمتجمعة بدائیة والثمار -22
النباتات احادیة المسكن (االزھار الذكریة واالنثویة على نفس النبات) حالة بدائیة ، -23

والنباتات ثنائیة المسكن (االزھار الذكریة واالنثویة على نباتین مختلفین) اكثر تطورا .

System of classificationانظمة التصنیف 

بدأ االنسان بایجاد طرق لتصنیف المعارف عند االنسان على امتداد التاریخ وبتعقید امور الحیاة تطورت
النبات باختالف اشكالھا اذ ظھرت انظمة تصنیفیة كثیرة جدا ، وللسھولة یمكن حصر ھذه االنظمة بصورة 

عامة الى ثالثة اقسام :

:Artificial systemsاالنظمة االصطناعیة -1
او العالقات م انظمة التصنیف التي ظھرت وھي االبعد عن االھتمام بصلة القرابة وھي من اقد

د في ، اذ تعتمالوراثیة بین النباتات وتعتبر ھذه االنظمة مصممة فقط لتسھیل عملیة التصنیف 
فقط او على عدد محدد من الصفات مثل االعتماد على الشكل او تصنیف االحیاء على صفة واحدة

ون فمثال یضع جمیع االشجار في مجموعة واحدة والشجیرات في مجموعة واالعشاب الحجم او الل
في مجموعة ، او یضع جمیع النباتات التي تحمل االزھار الصفراء في مجموعة والمجموعة 

االخرى تشمل النباتات التي تكون ازھارھا بیضاء وھكذا ، دون االھتمام الى العالقات الطبیعیة او 
Practicalمن ضمن ھذه االنظمة ما عرف بالتصنیف العملي ینھا . التطوریة فیما ب

Classificatiom اذ توزن الصفات حسب اھمیتھا او عدم اھمیتھا لالنسان من عدة نواحي
حتى انھ اعتمد في احد االنظمة على كالغذائیة والعالجیة واالقتصادیة وغیرھا من الصفات .

الحروف االبجدیة في تصنیف النباتات ، ویعتبر نظام لینایوس الجنسي في حقیقتھ نظاما اصطناعیا 
اذ اعتمد فیھ على الناحیة العددیة واعتبرھا اساسا تم بموجبھا تصنیف االنواع التي عرفھا في وقتھ .

:Natural systemاالنظمة الطبیعیة -2
بتقدم العلم وتزاید المعرفة عن نباتات العالم تم التوصل الى وجود روابط طبیعیة بین النباتات 

واصبح نظام لینایوس الجنسي غیر قادر على استیعابھا ، اذ حدثت تغیرات جذریة على مبادئ 
ي فونتیجة لذلك ظھرت االنظمة الطبیعیة اذ وضعت النباتات التصنیف في نھایة القرن الثامن عشر 

مجموعات استنادا لعدد من الصفات االساسیة التي تكون مشتركة بینھا وكان ذلك قبل ظھور اعمال 
وتعتبر ھذه االنظمة افضل من التي سبقتھا اذ وفت جارلس دارون والفرید واالس في التطور.

بالحاجة العملیة في تشخیص النباتات بكفاءة عالیة.
ظر االعتبار جمیع الصفات االساسیة دفعة واحدة ، ان اي نظام طبیعي في التصنیف یاخذ بن

والصفات االساسیة ھي تلك الخصائص الثابتھ التي قد تستجیب للتطور اال انھا ال تخضع بسھولة 
اكیب التي تحمل الصفات االساسیة ، وعدد للتاثیرات البیئیة علیھا ، فالزھرة والثمرة تعد من التر

التمشیم وشكل التویج وعدد البتالت التي یتكون منھا والكاس االسدیة وشكلھا وعدد الكرابل ونوع 
والنظام الزھري كلھا تعتبر اسس ثابتة یعتمد علیھا النظام الطبیعي عند تقسیمھ للنباتات الى 



وكمثال یوضح الفرق في اسلوب العمل بین النظام مجموعات تعكس العالقات الطبیعیة فیما بینھا ، 
واظھار اھمیة اخذ الصفات االساسیة بمجموعھا دفعة واحدة ، ناخذ الطبیعي والنظام االصطناعي

اوراق تویجیة 4اوراق كاسیة و 4والتي تحتوي ازھارھا على Cruciferaeالعائلة الصلیبیة 
تین والمبیض من كربلTetradynamousمنھا طویلة واثنتان قصیرتان 4اسدیة 6متصالبة و

فعندما یراد معرفة كون احد النباتات والثمرة خردلة او خریدلة ، ھذه صفات العائلة االساسیة ، 
یعود الى ھذه العائلة ام ال ، تؤخذ بنظر االعتبار جمیع الصفات االساسیة مجتمعة لھذه العائلة ، اما 

فان النبات المعروف لو اعتمدنا على صفة واحدة (كما تعمل االنظمة االصطناعیة) كاالسدیة مثال
الذي یحمل سداتین فقط سوف یوضع خارج جنس الرشاد Little lipidiumبالرشاد الصغیر 

Lipidium الذي یعود لھذه العائلة على الرغم من التشابھ الكبیر الموجود بینھ وبین انواع ھذا
ا قد اعتمدت لھذه وحدھومن ناحیة ثانیة لو ان االوراق التویجیة الجنس في مجمل صفاتھ االخرى.

مع العائلة الصلیبیة بحكم Papaveraceaeالعائلة فعندئذ یصبح باالمكان دمج العائلة الخشخاشیة 
تساوي عدد االوراق التویجیة فیما بینھا مع ان ھناك اختالفات جوھریة بینھما. فللعائلة الخشخاشیة 

الى العدید من الكرابل والثمرة 2ورقتان كاسیتان فقط وعدد كبیر من االسدیة ، والمدقة مكونة من
علبة تتفتح بالثقوب.  لذا فان النظام الطبیعي في التصنیف اقرب الى اظھار العالقات الطبیعیة 

من اھم المساھمین في وضع وتطویر (الوراثیة) بین النباتات وھو افضل من اي نظام اخر سابق لھ.
مثل ھذه االنظمة ھم : 

.Antoine Lانتوني دي جوسو -1 de Jussieu (1745-1836)
De Candole Family (1778-1841)عائلة دي كاندل -2
Robert Brown (1773-1858)روبرت براون -3
Bentham (1800-1884) and Hooker (1817-1911)جورج بنثام و جوزف ھوكر -4

:Phylogenetic systemاالنظمة التطوریة -3
م اذ بدأ 1859ان نشر دارون نظریتھ في التطور عام اكتسبت ھذه االنظمة شعبیة وتایید كبیر بعد

عصر جدید في تاریخ التصنیف.یتمیز ھذا النظام بكونھ یسعى لمعرفة القرابة الوراثیة التي تربط 
بین النباتات اذ یستند على النشوء واالرتقاء وان االحیاء الموجودة حالیا ھي نتاج عملیات تطوریة 

سالف عاشت قبل مالیین السنین لذلك ھناك عالقات وراثیة تربط بین متتابعة فھي اذن منحدرة من ا
نباتات الوقت الحاضر وبین اسالفھا.

:Adolph Engler (1844-1930)ادولف انكلر من اشھر العلماء واضعي االنظمة التطوریة ھم: 
استاذ علم النبات في جامعة برلین لمدة ثالثین عاما، طور نظاما خاصا في التصنیف یعد االكثر 

Die Naturlichenقبوال وانتشارا ، ونشر سلسلتھ المشھورة العوائل النباتیة الطبیعیة 
Pflanzen Familien) مع زمیلھ كارل برانتلPrantl جزء انجز اخرھا 20والمكونة من

سم ھذا العالم النباتات البذریة كما یلي :. ق1915عام 
Division: Embryophyta(Siphonogama)قسم النباتات البذریة  

Subdivision: Gymnospermaeالقسم الثانوي : عاریات البذور   
Subdivision: Angiospermaeالقسم الثانوي : مغطاة البذور  

Class: Monocotyledonaeصف ذات الفلقة الواحدة 



Class: Dicotyledonaeصف ذات الفلقتین  
Subclass: Archichlamydeaeالصف الثانوي: منفصلة او عدیمة التویج 

لة البتالت منفصChoripetalaeعدیمة البتالت و Apetalae) رتبة وتضم 33(
Subclass: Metachlamydeaeالصف الثانوي: متحدة البتالت 

) رتبة .11(
انكلر لم یعتبر نظامھ ھذا قائم على اسس تطوریة بحتھ وانما مبني على اساس ان الزھرة كلما 

زادت تعقیدا كلما كانت اكثر تطورا.
نقطتین اساسیتین ھما :االنظمة التطوریة تختلف فیما بینھا في 

االصل الذي انحدرت منھ مغطاة البذور ھل ھو من السرخسیات ام السایكادات او اي من اوال :
ام انھا نشأت من Monophyletic Originعاریات البذور االخرى ، وھل ھي احادیة االصل 

.Polyphyletic Originاصول متعددة 
اي من الصفات یجب ان تعطى اھمیة اكبر من غیرھا (موقع المبیض في الزھرة ام ثانیا :
ف الزھري ام اي من الصفات االخرى).الغال

افترض انكلر ان مغطاة البذور انحدرت من اصول متعددة نشأت من نباتات افتراضیة اطلق 
ھذا االصل عاشت ، وافترض ان نباتات Proangiospermsعلیھا اسم مغطاة البذور االولیة 

ملیون سنة وانھا كانت تحتوي على 130اي قبل ما یقرب من Mesozoicفي الدھر الوسیط 
عدد من الصفات التي تحتویھا مغطاة البذور في الوقت الحاضر. وقد افترض لتلك النباتات عدد 

من الصفات منھا : 
Animophilousتلقح بواسطة الریاح -1
غالفھا الزھري اثرياالزھار فیھا عاریة او -2
للجنین فیھا فلقة واحدة او فلقتان -3
Fernsمغطاة البذور االولیة قد تطورت عن السرخسیات -4

فصل انكلر نباتات ذات الفلقة الواحدة عن ذات الفلقتین وان كال منھما قد سار على خط تطوري 
وھذا ال یعني ان مستقل عن االخر واعتبر ذات الفلقة الواحدة اقل تطورا من ذلت الفلقتین.

نباتات ذات الفلقتین قد تطورت عن ذات الفلقة الواحدة وانما نشأت في وقت الحق.

عندما قسم انكلر المملكة النباتیة اعطى للغالف الزھري اھمیة قصوى من حیث انھ موجود او 
ر عتبمفقود ، ملتحم االجزاء ام طلیقھا ، ثم جائت اھمیة موقع المبیض مرتفع ام منخفض ، اذ ا

ان المبیض لمنخفض اكثر تطورا من المرتفع ، واعتبر التلقیح بواسطة الریاح اكثر بدائة من 
ذوات االزھار العاریة التلقیح الحشري (الن الھواء وجد قبل الحشرات ) . ھكذا وضع انكلر 

Apetalae والھریاتAmentiferae مثل الصفصاف والجوز والبلوط في االسفل ومنھا
حسب ما راه انكلر قد انطلق وھكذا یكون مسار التطور Petaliferousلتویج تطورت ذات ا

من االزھار العاریة اذ یضرب مثال ان بعض من ذوات الفلقة الواحدة وذات الفلقتین تشبھ 
التي التملك غالفا زھریا ولكن التي التزال حیة وبقیة عاریات البذور Conifersالمخروطیات



سدیة والكربالت ، ثم نشأ الغالف الزھري من القنابات او االسدیة لھا عدد غیر قلیل من اال
السفلى ، وبمعنى اخر ان التطور سار بالشكل التالي : 

ظھور الكأس فقط ←ظھور عدد من القنابات اخذت مكان الغالف الزھري ←ازھار عاریة 
كأس واوراق تویجیة ←كأس ملتحم السبالت وتویج منفصل البتالت ←ومنفصل السبالت 

ملتحمة .

وھكذا اعتبر انكلر الھریات بدائیة الن ازھارھا بسیطة ونورتھا الھریة تشبھ المخروط في 
، وبصورة عامة یعتبر انكلر عاریات البذور ومنھا تطورت االزھار ذات االوراق التویجیة 

خط التطور قد سار باالتجاه التالي :

Apocarpy → Syncarpy

Hypogyny → Epigyny

Actinomorphic → Zygomorphic

Anemophily → Entomophily

Charles E. Bessey (1845-1915)جارلس بسي -1
ن مالنبات في جامعة نبراسكا واول عالم امیركي یضع نضاما خاصا في التصنیف.استاذ علم 

خالل ابحاثھ في المتحجرات وعلم االجنة وعلم الشكل ومراحل نشوء االجزاء الزھریة اعتقد ان 
رتبة النباتات المنقرضة حالیا والتي تسمى مغطاة البذور قد اشتقت من اصل واحد یعود الى 

وھي احدى الرتب السبع التي تتكون منھا عاریات البذور . Bennettitalesالبنتیتالیة 
وافترض بسي ان الزھرة البدائیة تتكون من اجزاء زھریة كثیرة العدد طلیقة ومنتظمة بشكل 

حلزوني على تخت مخروطي الشكل وھذه الصفات تنطبق تماما على رتبة الشقائقیات 
Ranalesرتبة كنقطة انطالق في نظامھ التصنیفي ثم افترض نشوء لذا قام بسي باختیار ھذه ال

سارت على الخط االول نباتات ذات الفلقة الواحدة ( اذ ثالثة خطوط تطوریة من ھذه الرتبة.
اكد على انھا اكثر تطورا من ذات الفلقتین) ، واحتوى الخط الثاني قسما من ذوات الفلقتین وھي 

زھار علویة االجزاء (ذات المبیض المنخفض) ، اما ذات االزھار محیطیة االجزاء وذات اال
ذات االزھار السفلیة االجزاء.الخط التطوري الثالث فضم بقیة ذوات الفلقتین وھي 

اكد بسي في نظامھ ھذا على : 
موقع المبیض في الزھرة ، اذ اعتبر المبیض المرتفع حالة بدائیة-1
بر الحرة بدائیة ومنھا تطورت الزھرة االوراق التویجیة ، اذا كانت متحدة او حرة واعت-2

متحدة البتالت .
التناظر الزھري ، معتبرا الزھرة ذات التناظر الشعاعي بدائیة ومنھا تطورت الزھرة -3

جانبیة التناظر .

یعتبر الزھرة البدائیة :1915نظام بسي الذي نشر عام 



مرتفعة المبیض-
تامة (ثنائیة الجنس)-
ملتحمة وغیر محدودة العدد ومرتبة بشكل حلزوني على تخت مخروطياجزاء الحلقة الواحدة غیر -
شعاعیة التناظر-
تلقح بواسطة الحشرات -

ومن ھذه الزھرة البدائیة تطورت جمیع االزھار االخرى عن طریق االختزال وااللتحام . فزھرة 
الصفصاف مثال تتكون اما من كربلتین فقط او من عدد من االسدیة فقط (احادیة الجنس) لھذا فھي 

افیة صاختزلت كثیرا وعلیھ فبحسب راي بسي غیر بدائیة اي متطورة ( بینما وضع انكلر العائلة الصف
Salicaceae.( في بدایة ذوات الفلقتین

برانتل ونظام بسي –مقارنة بین نظام انكلر 

برانتل                                                      نظام بسي –نظام انكلر 

نشأت من اصل واحد -1نشأت مغطاة البذور من اصول عدیدة                          -1
ذات الفلقتین اكثر بدائة -2ذات الفلقو الواحدة اكثر بدائة من ذات الفلقتین                 -2
اعتبرھا اكثر تطورا -3اعتبر االزھار العاریة بدائیة                                    -3
اكد على موقع المبیض في الزھرة -4اكد على الغالف الزھري                                        -4
كالھما اعتبر التطور بدأ من : -5

الى الملتحمة الكرابل المنفصلة
ومن المبیض المرتفع الى المنخفض 

ومن التناظر الشعاعي الى التناظر الجانبي 

John Hutchinson (1884-1959)سون جون ھجن–3

ركز على دراسة مغطاة البذور ونشر عنھا كتابھ المعروف ( عوائل النباتات الزھریة ) تضمن الجزء 
االول منھ نظامھ في تصنیف ذوات الفلقتین اما الجزء الثاني فخصص لذوات الفلقة الواحدة وھو من 

یمیل نظام ھجنسون المبني على التصنیف التطوري للنباتات المراجع االساسیة في علم التصنیف الحدیث ، 
الى التشابھ مع نظام بسي اكثر مما یمیل الى نظام انكلر وان كان یختلف عن كال النظامین بعدة نقاط اساسیة 

یعتقد ھجنسون ان مغطاة البذور نشأت من اصل واحد ھو االصل االفتراضي الذي یعرف بمغطاة وھي : 
وفي تقسیمھ لھا یضع النباتات العشبیة منھا في خط تطوري واحد اساسھ Proangiospermالبذور االولیة 

وھو الخط الذي یضم جمیع النباتات العشبیة لذات الفلقتین والتي سماھا Ranalesالرتبة النباتیة المعروفة 
دة ذات الطبیعة ومنھ یتفرع خط ثانوي یمثل مسار نباتات ذوات الفلقة الواحHerbaceaeعائلة العشبیات 



فقد Magnolialesالعشبیة . اما النباتات الخشبیة من ذوات الفلقتین والتي اعتقد اساسھا رتبة الماكنولیا 
والذي یسیر موازیا للخط االول .Lignosaeكونت الخط االساسي الثاني الذي سماه الخشبیات 

مبدأ اوجز فیھا اراءه في تطور النباتات الزھریة منھا : 22وضع ھجنسون 
ذات الفلقة الواحدة اكثر تطورا من ذات الفلقتین -1
االزھار احادیة الجنس اكثر تطورا من االزھار ثنائیة الجنس ، وان النباتات احادیة المسكن ھي -2

اقدم من النباتات ثنائیة المسكن.
اكثر بداءة من الملتحمة .Solitaryالزھرة االنفرادیة -3
االزھار عدیمة التویج مشتقة من االزھار ذات التویج.-4
االوراق التویجیة المنفصلة اكثر بداءة من الملتحمة.-5
التناظر الشعاعي في الزھرة اكثر بداءة من التناظر الجانبي.-6
طیة عادة اكثر بداءة من الزھرة محیHypogynyنشوء االجزاء الزھریة من تحت المبیض -7

Perigyny والزھرة علویة االجزاءEpigyny.اكثر تطورا
الكرابل الطلیقة اكثر بداءة من الملتحمة.-8
كثرة عدد االسدیة في الزھرة یدل بصورة عامة على البدائة ، وكلّما قل عددھا دّل على التطور -9

).Malvaceae(باستثناء العائلة الخبازیة 



الذین توصلوا الى انظمة تطوریة تعكس ارائھم في تطور ھناك عدد اخر من الباحثین المعاصرین
الذي اشتھر بكتابھ Takhtajanالنباتات وعالقاتھا الطبیعیة مع البعض مثل العالم اّرمن تختجان 

المعروف عن تطور وتصنیف مغطاة البذور.
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