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 :لرموز السهرية والقاهون السهري ا 01محاضرة 

ت هلخصها فُما ًلي  :ٌؾبر ؽً جسهُب الصهسة واحصائها اإلاخخلفت بمجمىؽت مً السمىش الصهٍس

 شهسة مىخغمت ؽدًدة الخىاعس 

                      شهسة وخُدة الخىاعس 

  شهسة خىثى 

 شهسة مرهسة 

 شهسة مؤهثت  

 الظبالث)   

  ج    (ثؽدد مً البخال )الخٍى

  (ؽدد مً ألاطدًت )الطلؿ   

  ( ؽدد مً الىسابل)اإلاخاؼ   

  ( مبُض ؽلىي )شهسة طفلُت   

  شهسة مدُطُت    

  ت   ( مبُض طفلي)شهسة ؽلٍى

 ت ملخدمت    ألاحصاء الصهٍس

 ت في مدُطين   الجصاء الصهٍس

 الغالف الصهسي غير مخميز   

  ألاطدًت فىق بخلُت   

 ُت في مد بين أؽداد ...  ، .... ط واخد ولىنها مخخلفت في مغهسها ووعائفها حظخخدم ؽالمه ؽىدما جيىن ألاحصاء الصهٍس

 .ألاحصاء اإلاخخلفت مً اإلادُط الىاخد

 مدُطاث زكم ًدٌ ؽلى ؽدد ألاحصاء هما في هرا اإلادُط ًىضؿ ؽلى ٌظاز ول زمص مً السمىش  الدالت ؽلى ال. 

ت غير مددودة   دم السمص  ٌظخخ“ ؽدًدة”ؽىدما جيىن ألاحصاء الصهٍس

رًل هرا اللاهىن بىىؼ الىضؿ  ت الظابلت اإلاىاطبت لترهُبها ٍو ٌؾبر ؽً جسهُب الصهسة بلاهىن شهسي ًخيىن مً السمىش الصهٍس

ضاث داخل اإلابُض  ت هامت مثل جدذ الىأض وألاطدًت . اإلاشُمي للبٍى مىً إضافت أي ؽبازاث اخسي جىضح صفت شهٍس ٍو

  الخ.....الؾلُمت 

 How to dissect a flowerسهرة كيفية جشريح ال

 :باطخخدامىا اللىاؽد الظابم ذهسها ًمىىىا أن هلىم باجباؼ الخطىاث واإلاالخغاث آلاجُت

  اإلاظلط الصهسيFloral Diagram  
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لت زطم اإلاظلط ألافلي ت بطٍس . اإلاظلط الصهسي ؽبازة ؽً اإلاظخىي ألافلي للصهسة الري ًمىً فُه جمثُل ألاحصاء الصهٍس

ضؿ الصهسة جسطم دائسة صغيرة جمثل مدىز الصهسة وجىضؿ فىق اإلاظلط الصهسي أي جىضؿ في الجاهب الخلفي ولخددًد و 

Posterior side  فدامل الىىزةPeduncle هى مدىز الصهسة  

 اما في خالت الىىزاث اإلاددودة جيىن الصهسة الىبيرة هي مدىز بلُت ألاشهاز. 

 (.فللت واخدة أو فللخين)مي أم الخلفي جددًد هل الظبلت اإلافسدة في الجاهب ألاما 

 دائما ً جدبادٌ الظبالث مؿ البخالث. 

 التربُؿ الصهسي للظبالث والبخالث وجددًد ما إذا واهذ مىفصلت ام ملخدمت. 

 بىاططت اللطاؼ الؾسض ي والطىلي في اإلابُض جددد ؽدد الىسابل او ؽدد اإلاظاهً وهرلً ًددد الىضؿ اإلاشُمي.  

   وحدث أطفل السطم بمؾجى ان جيىن في الجاهب ألامامي جسطم اللىابت انAnterior side ت جمثل بدوائس اإلادُطاث الصهٍس

ت في وضؾها الحلُلى ؽلى دوائسها الخاصت بها  مىً أن هالخػ آلاحي ؽىد السطم. ذاث مسهص وجسطم ألاحصاء الصهٍس   :ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 Longitudinal Sectionالقطاع الطولي 

للصهسة باللطاؼ الطىلي اإلاخىطط للصهسة بمؾجى ان هرا اللطاؼ اإلاخىطط مً الجاهب الخلفي للجاهب  ًمثل اللطاؼ الطىلي

مىً ان هالخػ آلاحي  :ألامامي ممثال لهرا اإلاظخىي ٍو

ت مً اللطاؼ الطىلي بترجِب أوضاؽها ؽلى الخخذ الصهسي  .1  .جسطم ألاحصاء الصهٍس

 .ًالخػ وظبت ألاطىاٌ لهره ألاحصاء وجسطم جلً مً الصهسة مؿ الحفاظ ؽلى وظب ألاطىاٌ الحلُلت .2

أميان جساهب الظبالث والبخالث ال جمثل في اللطاؼ الطىلي وجمثل فلط في ألاحصاء الياملت وأماهً ؤلالخدام بين ألاحصاء  .3

 .ٌى الىلي للجصئين اإلالخدمينبؾضها إلى بؾض مؿ الحفاظ ؽلى ملداز هرا ؤلالخدام باليظبت للط

ًىضح اللطاؼ الطىلي وضؿ ألاطدًت ؽما إذا واهذ جخسج مً الخخذ الصهسي أو فىق الظبالث أو البخالث هما ًىضح اًضا ً  .4

ت –ألاشياٌ اإلاخخلفت للخخذ الصهسي وبمؾجى آخس ًىضح ؽما إذا واهذ الصهسة طفلُت   . مدُطُت أو ؽلٍى
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 istic featurescharacter  الصفات املميزة

ت فان الصفاث اإلاىزفىلىحُت لها حاهب هبير مً ألاهمُت خُث أنها حظاؽد هثيرا في ؽملُاث  باإلضافت إلى الصفاث الصهٍس

مىً جىاٌو بؾض هره الصفاث اإلالترخت. Taxonomic Positionالخؾسف وجددًد الىضؿ الخصيُفي   :ٍو

 (مؾمس  –زىائي الحٌى  –خىلي  –شجسة  –شجيرة  –ؽشب ) Habitؽاداث الىباث  (1

  (.جدىزاث ووعائف أخسي  –حرزي ؽسض ي  –حرزي وجدي )  Root systemاإلاجمىؼ الجرزي  (2

 –الخفسؼ  –مصمذ  –مضلؿ احىف  –طاق اططىاوي  –جدىزاث ان وحدث  –ؽشبي أم خشبي )  Stemالظاق  (3

ىث طُازة   .وحىد لبن هباحي –وحىد ٍش

بظُطت  –غير مؤذهت  –مؤذهت  –مؾىلت  –حالظت  –( ت ، مخلابلت ، مدُطُت مخبادل)هغام ألاوزاق )  Leavesألاوزاق  (4

 (.كمت وخافت وشيل الىصل وحؾسق الىصل  –مسهبت  –

 .هىؼ الىىزة ان وحدث: الىىزاث  (5

  .هىؼ الثمسة إن وحدث: الثماز  (6

 

 ثوزيع الجنس في ألازهار

 

  Allo gamyًمكن حدوث سوى الحلقيح الخلطي ل    Mono gama , Mono sexualأزهار وحيدة الجنس 

a.  ًاشهاز وخُدة اإلاظىMonoecious  

  Zea maysالرزة : مثل  ؽلى هفع الىباث“ ألاطدًت والىسابل” الخرهير والخأهِث  أؽضاءجىحد  •

b.  ًأشهاز زىائُت اإلاظىoecious Di 

  Phoenix dactylifera الىخُل: مثل .في هباث آخس“ بلاالىس ”شهاز اإلاؤهثت في هباث وألا  ألاطدًت” جىحد ألاشهاز اإلارهسة  •

 

 ”Poly gamy Poly sexual “ Mult sexualأزهار محعددة الجنس

 شهاز مخؾدد الجيع وهي لاشهاز الخخثى وكد جىحد اشهاز مرهسة  او كد جىحد اشهاز مؤهثت ان لا وهي 

 Bi sexual  Dio gamyأشهاز خىثى •

  :جخيىن بؾض ألاشهاز او ولها وهي ألاشهاز التي جدخىي ؽلى الطلؿ واإلاخاؼ جىلظم مً خُث الىضج إلى

  Homogamyجىافم هضج الجيظين  •

 : وهىا خالخان جىضج في وكذ واخد إن اإلاخىن واإلاُاطم

 :هنا ثوجد عدة اححمالتو  ثحفحح ألازهار للحلقيح   Chasmo gamyكازموجاميي:  ألاولى

م الؾلم الراحي خُث جدمى   .1 الصهسة “ جمىؿ” ٌظخدُل ؤلاخصاب الراحي اما لبروش اإلاُاض فىق مظخىي اإلاخً او ؽً طٍس

  Lamiumمً الخللُذ الراحي بطسق مخخلفت بدُث ال جىبذ خبىب للاح ؽلى هفع الصهسة مثل المُم 
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يىن اإلاِظم والمخً ؽلى هفع اإلاظخىي او ان ًيىن اإلاِظم في مظخىي جدذ اإلاخً او ًدخمل لاخصاب الراحي ؽىدما ً .2

  Trifoliumان جيىن اإلاُاطم ولاطدًت جىدجى ؽلى بؾضها هما في البرطُم 

ظخدُل اًضا في اشهاز اخسي مً هفع الىىؼ وذلً ٌظبب ان ألاكالم وألاطدًت  .3 ًدخمل ؤلاخصاب الراحي في اشهاز َو

ا  Hetero syleلها لِع جخخلف في اطىا   Pulmonariaهما في هباث بلمىهاٍز

  .كد جيىن بؾض ألاشهاز أن البخالث جدُط إخاطت جامت بالطلؿ واإلاخاؼ وذلً ختى ًخم الخللُذ الراحي .4

  Cleisto gamyكليسحوجامي : الثاهية 

 حغلم ألاشهاز دون جللُذ •

  جتياهىا جىضج ألاطدًت واإلاُاطم وجيىن مغللت فالبد مً خدور جللُذ ذ •

 

   :Dichogamنيجباًً هضج الجيظ •

ؾلبه اخُاها جللُذ   Allo gamyان اإلاُاطم واإلاخىن جىضج في اوكاث مخخلفت وبالخالي ًدصل اخصاب خلطي  “ اخصاب”َو

  Auto gamy ذاحي

 مبكرة املحوك Protandry  ًة ثنضج قبل املياسم كما في الفصيلة املركبة وهي ان الاسد. 

 :وجيىن والخالي“ وخُد اإلاظىً” جىحد اشهاز خىثى واشهاز وخُدة الجيع ؽلى هفع الىباث  .1

  Andro-monoeciousشهسة خىثى وشهسة مرهسة في مظىً واخد  .2

  Gyno-monoeciousشهسة خىثى وشهسة مؤهثت في مظىً واخد  .3

 Polygamousشهسة خىثى وشهسة مرهسة وشهسة مؤهثت في مظىً واخد  .4

 

 ياسممبكرة امل  Protogamy وهي ان املياسم ثنضج قبل ألاسدًة كما في الفراولة . 

 :وجيىن والخالي“ زىائي أو زالزُت اإلاظىً” جىحد أشهاز خىثى وأشهاز وخُدة الحيع ؽلى هباجاث مخخلفت 

  Andro-dioeciousشهسة خىثى وشهسة مرهسة في مظىىين  (1

  Gyno-dioeciousشهسة خىثى وشهسة مؤهثت في مظىىين  (2

  .“زالزُت اإلاظىً”  Trioeciousشهسة خىثى وشهسة مرهسة وشهسة مؤهثت في زالزت مظاهً  (3

 

 

 

 

 

 

 



 5صفحة  منى سليمان الوهيبي 

  

 


