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 :Androeciumالطلع :  4املحاضرة  

لونوو ةيض يووعطضكين وودضنهسوولضةوو ض وو كلضض stamensهووعضو ووعضكيروويهالضهوو ضكيرهووالضلع لهوودضكين وودضةوو ضووو  ضةوو ض  وو   ض

  .لعخر فضو  ض     ضبأخرالفض زهيرض Andoeciumفإنهضيسمىض

  :وهو يترلب عادة من

 خووووويض ععوووورضكلضك ووووالضضfilamentعهضهووووو ضكيعالوووودضك ال وووو ض ن  وووويرض  وووووع ضلهووووعضكيووووويتض ويوووورضك رووووًضلع ووووض

ضيناعل ضكير لوح
ً
  .كي ليحضضضييكضنج هض خر فضه ضكي يرضت عي

 ك روووًضanther لهوووعضكيووويتض وروووعتضولوووحض  وووع ضكي لووويحضضpollen grainsريوووعطضةووو ضف ووواطضلوووورضفووو ضض 

  . ورعتضولحضهيساطض  ع ضكي ليح

 ك عصرضconnectiveرضةيضباطضكيف اطض   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يتعدد ألاسد

ضةدضو  ضكي رالتضتسمىضه ضهيهضكلحيي ض .1
ً
  . Isostemonousك ض يعطضةرفلي

  . diplostemonousون ةيضتيعطضالعفضو  ضكي رالتضه ضةوونوهضف سمىض .2

ض     ضبإنلاكضضك وويضكلخيرج ضنلضكي كخل ضف سمىض .3 كلضإلحضنكرضة ضذيًضضhaplostemonousك ضتخ ٌز

ونوومضكيعركوو ضكيسوو ك و ضفرووعض  وودضك رووًضهوو ضكيعالوودضك ال وو ض ن  وويرض  ووع ضيعربوولضكلخووويضةوو ضكيعوروو ضك عرفعيعوووو ض

 .كي ليح

  .يعرالضكلخويضة ضكيعور ضك افعيعوو ضونمضكيعرك ضكيس ك و  .4

  :موضع ألاسديت

  :ت لهدض     ضبووث

 . diplostemonous   ي ٌضك وويضكلخيرج ضةدضكي رالتضلهيكضكير ي ٌضيسمىضض .1
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ضي  رالتضلهيكضكيرليبرضيسمىضكلضك ض يعطضك وويضكلخير  .2
ً
 هييضهعضكلحيٌضه ضكيف وو  ضobdiplostemonousج ضةليبال

 .كيلانف و 

  :نشأة ألاسديت

تخوواألاض  وو   ضةوو ضكيرخوويضليىوو ضهوو ضخعوومضكلحوويتتضتخوواألاضةوو ضكي وورالتض وووثضتيووعطضة رويوو ضةعروويضلتسوومىضهوو ضهوويهض

  .هييضه ضزهالضك نثعر "  Epipetalous     ضفعقضبر و ض" كلحيي ض

 :ألاسديت طوى 

ٌ  ه  ة سيلع        تيعط  ك  ٌ  هو  ة سويلع  ك و    4 تعوو   ووث كي  وبو  كيف و   ه  هيي ةخر ف  نل كينع  كينوع

  ووووعع راط  وووو كتاط تعووووو  لكوووو  ، Tetradynamous  ربوووود  عع وووو  كلحييوووو  هوووويه هوووو    وووو    لتسوووومى ك ووووالتيط لكثنروووويط

 . Didynamous  ث راط  عع   كلحيي  هيه ه         لتسمى كيس د  نً ه  هيي ك التيط لنخاعيط

  :التحام ألاسديت

  :     ضك ضتيعطضة روي ضنلضةنف   ض سدضنععضكين يتضلهنيضو لضننعكعض يرويمضه ض     ضةنهي

  :التحام عن طريق الخيوط

 لكهسووييي ض Malva هيوويضهوو ضكلخ وويز  ضMonodelphousفوإذكضكيرويوويضهوويهضكلخوووعمضهوو ض رةوو ضلك وو لضتسوومىضضض-1

Oxalix .  

ضلكي ويزتىضلتسومىضثنوية ضكلحرةو ضض-2 ض. diadelphous ك ضت رو ضكلخوعمضهو ض ورةراطضةثورضوون ضكيفوٌع هيويضهو ضكيفوٌع

  ".كيف و  ضكيلانو "لكي يزعالىض

هيووووويضهووووو ضضpolyadelphous" و  ووووو ضكلحووووورم"ونووووو ةيضت ووووورو ض  ووووو   ضهووووو ضوووووو لض ووووورمض لووووويٌضي ن ووووودضهووووو ضهووووويهضكلحييووووو ضض-3

 .citrusعكل ضلكيبلتليٌضك  عخو ضلك 

  :التحام عن طريق املتوك

 Anther tube ن عب ضك رىو ضض-1

  ".كيف و  ضكيع يرع "هييضه ضكيع يرضضGynostegiumكيانسض  ك و ضك ريوو ضض-2

 كلخالع: كيس كلضك ضتيعطضةرفاو ضلتيعطضشيرضكيشجالضضةثرض.  

 ولوي "إذكضتعكفيضك رعنضو ضن كىضلظوفتهيضتسمىض "Staminodsهييضه ضكيس فويضة ضكيف و  ضكي فعع ض . 

 ضخعمض     ضإلحضن نيط  . ك ضتخ ٌز

 كووو ضت ر ووومضكلخووووعمضبويةووورضك رووويعضنلضنطضت ر ووومضبأ وووفرضكيل ووو ضهيووويضت ووو لضيوووعضتيوووعطضةويعيووو ضولوووحضك رووويعض

 . Column gyanardriumةيعنهضةيضيسمىضبييعيع ضكيس كة ضك ريع ض

 

 

 

 

 



 3صفحة  نبت 222منى سليمان الوهيبي 

 

 

 :connectiveاملوصل 

  : ضإت يٌضكلخويضبي رًضلي يعصرضو لضننعكعنلن هع

 Magnoliaهييضه ضك يونعيويضض dorsifixed" كت يٌضظرات " ةعصرضظراتض .1

  لهعضكيغييدضه ضكين يتيتضكيرهاع ضهييضه ضكي لومضbasifixedكت يٌضكيو تض .2

و  ضهعك ووو ضيويكضفيعمو ضكفواك ضهويهضكيف و" كينجو وويت"هيويضهو ضكيف وو  ضكينجو وو ضض medifixedكت ويٌضةرووانض .3

 . كير لوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضةو ض زهويرض .4
ً
يعربلضو ييىضكير نوفضنطض     ضذكتض  و   ضكيل و و ضلكي ويضف هويضخيو ضن و   ضنهسولضتنوعرك

 .ذكتض و ك ضكيى اللضة ض     

نةويض  وو   ض. ونو ةيضتيوعطضك روعنضك و و ضكيعو  ضفطويضتعنو ض  ووع ضيلويحضنهسولضكوعلض ليلةو ضكيموالفضكلخيرووو  .5

 .لضكيع  ضفر عفضبيينس  ضيل و  ضكيع  ضفطيضتعن ض  ع ضيليحضنكرضةليلة ضلتلرضكينيك ضه ضوي و ضكير لوحهثال 

 .لف هيض ير ضكلخويضباطضفص يضك رًضإلحضنولحضAdenateكت يٌضكيروية ض .6

  Antherاملتو 

ضلي ويرضوورضفو ضتجوععفاطض ن ومض Connective وعيواطض ابنريويضكيعكصورضضLobes ريوعطضك روًضةو ضف واطض .1

لعورعتضورضهوي ضيلويحضولوحضوو  ضه اولضةو ض  وع ضكي لويحض( Pollenهي ضكين دض) ولحضورضةنهييضك  ضهي ضكي ليحض

pollen grains .  

ضةيض ريعطضك رًضة ضف ضلك  ضهييضه ضكيف و  ضكلخ يزع ضلكيلاوو ض .2
ً
 . ني رك

  . cassiaك ضتض ورعتضك رًضولحض  ع ضيليحضهييضه ضخعمضك    ضن يتضكيسنيضةي ض .3

تغنوووو ضووووورضهووووي ضبووووعة ضةوووو ضكلخوووويرألاض  لوووو ضلوووو ضكيب ووووالض،ضلإلووووحضكيوووو كخرضةوووو ضكيب ووووالضتعووووو ض  لوووو ضكلخال وووويضكي وفووووو ض

Fibrous layerلتريووووعطضةوووو ضخال وووويضويي  وووو ضكيثغوووواضتيووووعتضةورععيفهوووويضلععووووو ضبجوووو رهيضتغ وووو ضيوفوووو ضةيووووو كضكلجوووو كرضض

ض،ضلعلو ضكين لو ضكي وفوو ضوو  ضةو ضكين لويتضك رع ون 
ً
ثو ضكينسوو ضض Intermediate layers كلخيرج ضكييتض  لىضركولي



 4صفحة  نبت 222منى سليمان الوهيبي 

،ضكي وويضتوووويضبووييرجععفضك  ووريرضولوووحض  ووع ضكي لوويحض،ضلخال يهوويضتنووو ضبيورععيفهوويضلتسووورعيرضضTapetumكيغوويكة ض

 هغيكىضلح ع ضكي ليحضكثنيىضكهرييٌضنضجريض،ضلون ضتيعع ض  ع ضكي ليحضتنلس ضكلخال يضكيعك  لضلح ع ضكي لويحض

pollen mother cellsك ووو هييضكخ زكلووو ضلبوووييًض ن وووأضةووو ضوووورضخ ووووهضكربووودض  وووع ضيلووويحضةنهووويضك ي  ووو ض: كنلسووويةاطضض

 .  يسضكيىالةع عة 

 تالضك رفرح" كي لهودضكي  اعححضي يرًض"  

 ك رفرح" كي لهودضكي  اعح ضكي يرًض"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 
  :ميهانينيت جفتح املتو

  ة سووويلع ضكيسووويًضإذضنطضكلجووو رضكي كخ وووو ضضيعوور ضكنفرووويحضك روووًضإلوووحض  لوو ضكلخال ووويضكي وفوووو ض،ض ووووثضن هووويضتاوول

ضتفلووو ض  لووو ضكيب وووالضك ووويىضلتجوووفضفرووونىي ض. كيلناعووو ض ووويوى 
ً
نةووويضكلخيرووووو ضفاكولووو ض،ضفعنووو ةيض  ووو حضكلجوووعضويفوووي

 .ييشضه ضو رهيضكلخيروو ضكياكول خال يضكين ل ضكي وفو ضن وج ضيفل هيضي ييىضلعرجلحضهيكضإلانى

 ضكلخوويضكلجووين ي كيفيصووورضبوواطضهووي ضكي لوويحضهووو ضووورضفوو ض،ضذيووًضإطضهووويكضضلعن ووأضووو ضذيووًضتفوورحضولوووحض ووٌع

لتخر وفض واقضكنفروويحضك روًضفلو ضتنفورحضك روعنضبعك وون ض. كلخويضكيفيصورض ريوعطضةو ضخال ويضركولوو ضكلجو ركطضفلويض

  .شمض عل 

 

  :وطرق انفتاح املتو مختلفت بإختالف النباث والبيئت التي يعيش فيها

ض .1
ً
  هييضه ضةعم ضكين يتيتضLongitudinalكنفريحض عل ضلهعض هسلضشوعوي

  Hibisusسى ضهييضه ضكيروبضTransverse إنفريحضواض يض .2

  Ericaceaeهييضه ضكيف و  ض رعىو ضض   Byapicalporesإنفريحضبعك ن ضكيثلع ضكيليو  .3
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  Lauraceaeهييضه ضكيف و  ضكيغيرع ضض By valves إنفريحضة اكع  .4

ض الانفريحكيليو تضي يرًض يعطضضالات يٌه ض يي ض .5
ً
ضض Marginal يفوي

ً
 . Lateralكلضوين ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يغطي مل فص طبقت في املتو الطبقاث في املتو

  .  ل ضخال يضكيب الضت  هيض-1

  ل ضة ضكلخال يضكي وفو ضلكي يضتريعطضة ضخال يضويي   ضكي يرضتوعييضةورععيفهويضلععوو ضبجو رهيضتغ و ضيوفو ضض-2

  .كوليضلت  هيةيضو كضكلج كرضكي كخل ضكييتض  لىضر 

 .و  ضة ضكين ليتضك رع ن ضض-3

  :يلي ذلو Outer tissueجميع الطبقاث السابقت جمثل ألانسجت الخارجيت 

كينسو ضك غيتضلكييتض وويضبييرجععفضك  ريرضولحض  وع ضكي لويحضلخال يهويضتنوو ضبيورععيفهويضلتسورعيرضهغويكىض

 لويحضتنلسو ضكلخال ويض ةوو ضلح وع ضكي لويحضإنلسويةاطضلح ع ضكي ليحضون ضكهرييٌضنضجريض،ضلون ضتيعع ض  وع ضكي

  .  ع ضيليحضورضةنهيضن ي   ض  يسضكيىالةع عة ض4ك  هيضكخ زكل ضلبييًض ن أضة ضورضخ و ض

 
 


