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 : Aestivationالتربيع السهري  :  5املحاضرة 

 .هى جشجِب وضؼ اهحىاء حىاف العبالث والبخالث مؼ بػضها البػض غلى الخخذ الضهشي 

  :أهىاع التربُؼ الضهشي 

 : Valvateالترجيب املصراعي  .1

  .مً هزا الىىع او اهثىاء وهىاك اهىاع أخشي مؽخقت و فُه جخالمغ وجخقابل حىاف العبالث والبخالث دون اهعىاء 

 :Imbricateالترجيب املتراكب  .2

 : وهى غلى هىغحن 

    جشجِبببب جىببباصdescending imbricate  هىبببا جهبببىن العببببتت أو البختبببت اه تملُبببت باج ببباي الحبببىس وجحبببُغ بببببا   الببببخالث والعببببتت  مامُبببت

 .مغتملت بالىسقخحن الخ اوسجحن

  جشجِببب جعبباغذي ascending imbricate وحببافلو . قببت اه تملُببت ت باج بباي الحببىس مغتملببت بحببافلو الببىسقخحن الخ بباوسجحنهىببا حببافلو الىس

  الىسقت  مامُت مغتملت لتىسقخحن الخ اوسجحن

 :contorated or twisted الترجيب امللخف  .3

  باج اي غقاسب العاغتclock wise  ت أو بختت غل ظشف الىسقت ال اوسة ت بِىما العشف لا خبش ٌغتبف هىا ًتخف ظشف مل وسقت صهٍش

ت  خشي ال اوسة   .بعشف الىسقت الضهٍش

  غنببغ اج بباي غقبباسب العبباغتanti clock wise  الالخملبباف هىبباك ًخختبببف حُببت ًهببىن الخملبباف البببخالث أو العبببالث بػنببغ  ج ببباي

  .غقاسب العاغت

  quincunical الترجيب الكواوس ي  .4

 بت بُي مبا أي ف  هزي اهحالت جهبىن هىباك وسقخبان فبى  أو خاسنُخبان  ووسقخبان ج حبذ أو داختُخبان والىسقبت ت البختبت ت العببتت ت الضهٍش

  .ظشف مي ا خاسج  وظشف مي ا داخل  لما ف  الشظم

  .أفضل اهحاالث ًخضح في ا الترجِب الضهشي هى غىذما جهىن الضهشة وه  بشغم لم جخملخح بػذ  :مالحظت
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 :Gynoeciumاملخاع 

 ت  ٌعبمى القتبم هى غضى الخأهِت ف  الضهشة ٍو
ا
ضبت ونبضء معبخعُل  الببا رلب مً ؼهل مىخملخ ٌعمى البُض البزي ًحخبىي غلبى البٍى

style  البببزي ًيخببببو ب بببضء معبببخقبل هحببببىب التقبببا  ٌعبببمى بالِعبببمstigma  ت وقبببذ ًهبببىن الِعبببم فبببى  الببببُض مباؼبببشة ببببذون حامبببل وهبببى

  .القتم

 ت وحعمى هزي  نضاء الثالزت البُض والقتم والِعم بالذقpistl  وه  مشادفت لهتمتgynoecium  . 

 ترلب الخاع مً لشبتت واحذة أو غذد مً النشابل   .ٍو

 البُضovary   هى اهجعم الىخملخ والزي هى غباسة غً وسقت بى ُت megasporophyll   
ا
لها زالر مً غشو  وظعُت الخملخذ داختُا

  .بعُغ ألهه ًخهىن مً لشبتت واحذة مثل الؽمؾ وهزا الىىع مً الباًض ٌعمى مبُض. ومىهذ ما ٌعمى بالنشبتت

  هىن بالخا   مبُض غذًذ النشابل وقذ جهىن هزي النشابل مىملعتت  ًخهىن البُض مً ألثر مً لشبتت ٍو
ا
لما فب   apocarpousاحُاها

 syncarpousنشابل حػنى حُت حعمى زمشة غذًذة النشابل متخحمت ومتخحمت ال pyrusالىسد والؽقُق وقذ جهىن متخحمت لما ف  الخملا  

 . ت حػخبر الباًض الىملعتت راث أهمُت خاصت لتخمحز بحن الملعائل 

 

 

 

 

 

 

 

 : style القلم

  .ًقىم بىضؼ الِعم ف  الهان الىاظب حلى جخم فُه غمتُت الختقُح .1

م .2 بل او قعبحر وقبذ ًهبىن  حبر مىنبىد وقبذ ًهبىن مخملبشع   بى فبشغحن ٍو نبً ألثبر وقبذ ًهبىن أمتبغ أو جخختف أظىاى القتم فقذ ًهىن ظٍى

 أي ًحخببىي غلبببى ؼبببػحراث ت وأحُاهببا ًخعبببىس ؼبببهل القتبببم   ببى ؼبببهل بخلببب  هجببزب اهحؽبببشاث لمبببا فبب  اصهببباس هبببباث العىظبببً 
ا
ا قببذ ًهبببىن ؼبببػٍش

  . ”Iris“" اًَشغ"

 ف  هزي  .3
ا
 فُعبح الِعم نالعا

ا
 أو مػذوما

ا
  .لما ف  صهشة اه ش اػ اهحالتوقذ ًهىن القتم قعحرا

  :لموقد ًكون الق

a.  
ا
 فِعمى قمُا

ا
 . لما ف  مػظم الملعائل الىباجُت  Apical styleظشفُا

b.  
ا
  .لما ف  اصهاس اهجمحز الؽتعُو والملشاولت  Lateral styleقذ ًظهش القتم غلى ناهب البُض فِعمى ناهبُا
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c.  قبباى لببه فبب  هببزي اهحالببت قتببم قاغببذي خببشس القتببم مببً أظببملل الؽببق ٍو لمببا فبب  الملعببُتت  Basal Styleقببذ ًيؽببق البببُض مببً القمببت ٍو

ت    .الؽملٍى

d.  قذ ًهىن القتم مخملشع ٌعمى" 
ا
 ".التبيُت " لما ف  الملعُتت العىظبُت  Branched style"  مخملشغا

 

 :  stigmaامليسم 

هبببى الهبببان البببزي ٌعبببخقبل حببببىب التقبببا  وهبببى لبببزلو ًأخبببز أؼبببهاى مخختملبببت حعبببب هىغُبببت الىبببباث وحعبببب جعبببىسي ومالئمخبببه لبُ خبببه اللبببو 

 . اٌػِؾ في 

  ص و   .ف   صهاس هىائُت الختقُح لما ف  الى ُتُاث.   plumoseقذ ًأخز الِعم الؽهل الؽػشي او الَش

  وقذ ًأخز الِعم الؽهل القشص وdiscoid أو الؽهل الملتعح او الذائشي أو الملعص لما ف  العماظم. 

   هىن الِعم را ظعح لضس أو خؽً او حتمو  ما جهىن لضنت وهزا الىىع مً  club shapedل ت او صىهجاوي الؽه papillateٍو
ا
و البا

ق اهحؽشاث لختخعق نعم اهحؽشة بإغضاء الضهشة   .الختقُح ًخم غً ظٍش

  :قد جكون املباًض

 .linumقذ جتخحم الباًض لما ف  صهشة النخان   -1

ذى غذدها غلى غذد النشابل الت -2  .  Geraniumخحمت لما ف  اصهاس اهجشوهُا قذ جتخحم  قالم والباًض وجبقى الُاظم ظائبت ٍو

   Zygophlium قذ ًهىن الخحام لل  حُت جتخحم أقالم ومباظم ومباًض لما ف  أصهاس الشظٍشغ  -3

  .ٌػخبر إلالخحام صملت مهمت ف  غمتُت جعيُف الىباجاث.باإلضافت   ى أهه هىاك أهىاع أخشي مً الالخحام حعب أهىاع الىباجاث

عمى مىضؼ اجعاى ضت ب ذاس البُض بالؽُمت  َو ضت بالؽُمت بىاظبعت . وه  نضء مىخملخ ٌؽبه الىظادة  placentaالبٍى وجخعل البٍى

 .funicleما ٌعمى باهحبل العشي 

 

 :جركيب البويضت املسخقيمت

  غلببى مىضببؼ مىببخملخ ببباسص فبب  نببذاس النشبتببت ٌعببمى بالؽببُمت 
ا
ببت هدؽببأ  البببا ضببت فبب  الىباجبباث الضهٍش ظهببش فبب  ببباد   مببش وج placentaالبٍى

لىخبىء صبغحر ًخهببىن مبً خالًببا البؽبشة زبم خالًببا جحبذ البؽببشة زبم ال ًتببت أن ًخترقهببا اهحضمبت الىغائُببت ت زبم جىقعبم خالًببا جحبذ البؽببشة 

ضبت  ىمبى غىبذ قمبت اهحببل العبشي نعبم البٍى يؽأ غىذها اهحببل العبشي ت ٍو ضبت واحبذة فقبغ فبى  الىُىظبُتت وفب  . لُخهىن ٍو ًخهبىن بٍى

ضت بالغزاء الالصمأظملل ا ضت ت و مذاد البٍى   .لىُىظُتت ًخنؽف الغالف أو الغعاء الزي وظُملخه اهحماًت ت وحملظ البٍى

  ق اهحبل العشي ضت بالؽُمت غً ظٍش  :جخعل البٍى

 ضت مً لبِغ نىُنبو بذاختبت ختُبت البُضبت وب اهل با اه تُخبان العباغذجان واللبو لهبا دوس فب  غمتُبت دخبىى أهبىببت ال تقبا  جخهىن البٍى

 جخهىن مً 
ا
 ف  الاج اي الػالغ لملخحت الىقحر بػنغ ختُت البُضت اللو جهىن دائما  3  ى النِغ اهجىحن وأًضا

ا
خالًا ظمخُت جهىن دائما

 .ف  اج اي فخحت الىقحر 

  ًحخبببىي النبببِغ اهجىُنبببو غلبببى هىاجبببان قعبِخبببان لهبببا دوس فببب  جهبببىن إلاهذوظببببحرم ولبببزلو قبببذ حعبببمى 
ا
" حرم  ولُبببت هىاجبببا إلاهذوظبببب" وأًضبببا

حبُغ بالىُىظبُتت  ببالف واحبذ أو  الفببان  حبُغ ببالنِغ اهجىُنببو وعبُي الىُىظبُتت الببزي ًهبىن  بزاء اهجىببحن بػبذ غمتُبت إلاخعببابت ٍو ٍو
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داخل  وخاسج  والغالفان ال ًحُعان بالىُىظُتت  حاظت جامت بل جترك مىعقبت واحبذة مملخىحبت حعبمى ببالىقحر وهب  جتبو الىعقبت اللبو جبخم 

ضت بخاسنهافي ا جىص  .ُل داخل البٍى

  ُبببت ضبببت ماغبببذا مىعقبببت واحبببذة وحعبببمى ببببالىقحر ت والىقحبببر هببب  جتبببو الىعقبببت اللبببو جبببخم في بببا غمت الغعببباء هبببزا ًحبببُغ ب مُبببؼ نعبببم البٍى

ضببببت باظي ببببا وخاسنهببببا عببببتت ت  3-2امببببا الغبببالف فإهببببه ًىنببببذ  ببببالف واحببببذ أو ألثببببر . جىصبببُل البٍى  ًىنببببذ  عبببباءان ٌغتملببببان الىَُى
ا
ولنىبببه  البببببا

ختىي اه اسج احذ  ٍو
ا
ضت ف  رواث الملتقت الىاحذة وفب  مػظبم ظبائبت الببخالث مبً رواث . هما داخل  ًىمى أوال  ًىنذ  عائان لتبٍى

ا
وغمىما

 .الملتقخحن

  و عباء واحببذ فبب  رواث الملتقخببحن متخحمببت البببخالث  ال أن هبزي القاغببذة لِعببذ زابخببت فبب  نمُببؼ الىباجباث حُببت حؽببز فبب  بػببض الىباجبباث

ى فعائل واحذة لما ف  اهحىس والعملعاف حُت ًىنذ  عاءان ف  اهحىس و عباء واحبذ فب  العملعباف س بم أي مبا ًيخمُبان اللو جيخمو   

  .salicaceae  ى فعُتت واحذة وه  العملعافُت 

  والزي ي خم به غتم الخعيُف هى لُملُت وضؼ الىقحر والىُىظُتت واهحبل العشي  

 

 :أهواع البويضاث املخخلفت 

ضببت العببخق .1 حعببمى ذ ببزا إلاظببم ألن محببىس الىُىظببُتت العببخقُم والىقحببر واهحبببل العببشي غلببى خببغ معببخقُم   Orthotropousُمت البٍى

ضاث بذائُت" واحذ  ػخبر هزا الىىع مً ألثر أؼهاى البٍى قُت" )َو  (اهجىص والملعُتت اهحٍش

ضت هعف الىػنعت  .2  مبؼ: Hemitropousالبٍى
ا
° 09اهحببل العبشي ولنىبه ًتخبىي بمقبذاس  وهىا ًهىن محىس الىُىظُتت والىقحبر مخػامبذا

  باليعبت للحبل العشي لما ف  الملعُتت الشبُػُت

ضببت الىػنعببت  .3  ولنىببه ًتخببىي باليعبببت للحبببل العببشي بمقببذاس : Anatropousالبٍى
ا
بحُببت °  189وهىببا ًهببىن محببىس الىُىظببُتت معببخقُما

 للحبل العشي 
ا
ا لبه"ًعبح الىقحر مالصقا بت خاصبت متخحمبت الببخالث لمبا فب   وجبشي هبزي اهحالبت فب " مىاٍص الشظبٍشغ )مػظبم الىباجباث الضهٍش

Zygophyllum.) 

ببببت  .4 ضببببت الهتٍى ضبببباث ؼبببببي ت بالهتُببببت حُببببت أن محببببىس الىُىظببببُتت والنببببِغ اهجىُنببببو ًىحىُببببان : Campylotropousالبٍى هىببببا جهببببىن البٍى

 ؼهل حذوي اهحعان
ا
  .لعتُبُتلما ف  الملعُتت القشهملتُت وبػض ا. بذسنت لبحرة قذ جأخز أًضا
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 placentationالوضع املشيمي :  6املحاضرة 

ت غلى مىضؼ مىخملخ ف  نذاس البُض وحعمى بالؽُمت   ف  الىباجاث الضهٍش
ا
ضت  البا اما الىضؼ الؽُمو   placentationجيؽأ البٍى

ضاث غلى  ضاث داخل البُض  او الىضؼ الزي جخخزي البٍى الؽُمت ه  جض م مً ت النشبتت  فُقعذ به الىضؼ الزي جخخزي البٍى

ضت " الىسقت البى ُت " النشبتت  حمل البٍى   .أو غباسة غً هخىء مخض م ٍو

  Marginalاملشيمت الحافيت  .1

ضاث مشجعت غلى حىاف النشبتت ضاث جهىن مشجعت وجخشس مً . جهىن فُه البٍى خهىن البُض ف  هزا الىضؼ مً لشبتت واحذة والبٍى ٍو

ض البعنو  مهان الخملاف والخحام   .لما هى اهحاى ف  الػائتت البقىلُت الملاصىلُا . ventral sutureحافلو النشبتت وهى الػشوف بالخذٍس

 parietalالوضع الجداري  .2

ضاث غتي ا  فُه ًخهىن البُض مً ألثر مً لشبتت حُت ًأخز ؼهل زالر لشابل الخملذ حىافها مؼ بػضها والخحمذ وج مػذ البٍى

هىن غذد صملىف الؽاًم حُت جهىن هزي اهحىا ضاث مً مهان جالصق حىاف النشابل ت ٍو ف مبُض به حجشة واحذة وجخشس البٍى

 لػذد النشابل ت ورلو لما ف  أصهاس الػائتت العتُبُت
ا
ا  .معاٍو

 central الوضع املركسي  .3

نذس النشابل وجالصقذ مؼ بػضها والخقذ ف  هقعت واحذة أو مشلض واحذ  فُه ًخهىن البُض مً ألثر مً لشبتت واحذة حُت الخحمذ

ضاث مً مهان جالصق  هى مشلض البُض وبزلو ًهىن البُض مقعم   ى  شف غذدها ٌعاوي غذد النشابل ت وجخشس أو جيؽأ البٍى

  والقشهقل. حىاف النشابل ف  الشلض لما ف  اصهاس الػائتت الضهبقُت

 free centralب الوضع املركسي السائ .4

ىمى مً قاغذة البُض محىس مشلضي ًىمى   ى أغلى وال ًعل   ى قمت  فُه ًخهىن البُض مً ألثر مً لشبتت  حر مقعمت   ى  شف ت ٍو

خهىن الحىس مً نضء مً النشابل ونضء مً غىق أو جخذ الضهشة  ضاث ت ٍو ىنذ الشلض جخ مؼ غتُه البٍى البُض حُت جىػذم اهجذس ٍو

  .هحاى ف  صهشة الشبُؼلما هى ا

 Basal الوضع املشيمي القاعدي  .5

ضت واحذة غادة   ًحمل بٍى
ا
فُه ًخهىن البُض مً لشبتت واحذة أو ألثر ت وجخشس مً قاغذة البُض واللو ه  غباسة غً هخىء صغحر نذا

ضت  .لما ف  صهشة غباد الؽمغ وقذ جخشس ألثر مً بٍى

 Apical الوضع املشيمي القمي   .6

ضت واحذة غادة لما ف  اه شوعًخهىن الب   .ُض مً لشبتت واحذة أو ألثر ت وجخشس مً قمت البُض بٍى
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  "أهواع ألازهار"وضع املخاع على الخخت 

  hypogynousزهرة سفليت  .1

 وج
ا
يؽأ أنضاء رلو ألن أنضاء الضهشة جيؽأ غلى الخخذ ف  معخىي أظملل الخاع وهىا الخخذ ًأخز الؽهل الحذب أو الخشوظي وعبُا

شمض له بالشمض  superiorالضهشة أظملته ما غذا الخاع فإهه ًيؽأ اغالي وبزلو حعمى راث مخاع غتىي  وهزي الضهشة حعمى صهشة ظملتُت  مٍو

  .مثاى أصهاس الػائتت الباره اهُت: راث مخاع غتىي لما ف  الؽهل 

  Epigynousزهرة علويت  .2

حُغ با لبُض  حاظت جامت وجخشس  نضاء  خشي لتضهشة ف  معخىي ٌػتى خشوس الخاع وهىا ه ذ هىا هزي الضهشة ًهىن الخخذ مقػش ٍو

شمض له بالشمض م  inferiorأن الخاع متخحم ب ذاسالخخذ لزلو ظمُذ هزي الضهشة راث الخاع العملل     .مثاى أصهاس الػائتت القشغُتˉ ٍو

  perigenousزهرة محيطت  .3

 وهى ف  لال اهحالحن ال ًتخعق بالبُض والخخذ هىا غلى هُئت فى ان ولها حالخحن وه  ان ًهىن الخخذ
ا
 أو لثحرا

ا
فإرا مان . مقػش قتُال

ت  خشي غلى حىافه  ووؽأ الخاع ف  قاغه بِىما جيؽأ  نضاء الضهٍش
ا
  لما ف  الؽهل. الخخذ مقػش قتُال

عملل  مً البُض ب ذاس الخخذ فإن البػض ٌعمى الضهشة ف  و را مان هىاك ش ئ مً إلالخحام حُت ًتخحم الىعف العملل  أو اهجضء ال

  perigerousولني ا ف  لال اهحالخحن حعمى صهشة محُعُت  half inferiorهزي اهحالت راث مخاع هعف ظملل  
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 :الجيس في السهرة 

ي"ه   صهاس اللو حؽخمل غلى الحُعاث  سبػت : Complete Flowersاصهاس مامتت  •  ".والعتؼ والخاع النأط والخٍى

 .ه   صهاس اللو ًىقعها احذ هزي الحُعاث: Incomplete Flowersأصهاس  حر مامتت  •

أو صهشة راث نيعحن   Bisexualوه   صهاس اللو جحخىي غلى العتؼ والخاع وحعمى صهشة خىثى : Perfect flowersأصهاس جامت  •

hermophordite . 

 .وه   صهاس اللو جحخىي غلى العتؼ أو الخاع أي ًىقعها أحذ اهجيعحن:  Imperfect Flowersأصهاس  حر جاّمت  •

 " وه   صهاس اللو ال جحخىي غلى ظتؼ وال غلى مخاع :  Neutral Flowersأصهاس مخػادلت  •
ا
لِغ لها دوس ف  الخهازش " صهشة غقُمت جماما

 .اهجيس و

ت  • ذ اهجيعحن أو غلى نيغ واحذ فقغ ولني ا ال جحخىي غلى لأط وال وه   صهاس اللو حؽخمل غلى أح: Nude Flowersأصهاس غاٍس

ي  .جٍى

 .وه   صهاس اللو جخهىن اغضائ ا اهجيعُت مً ظتؼ فقغ:  Staminate Flowersأصهاس ظتػُت مزلشة  •

 .وه   صهاس اللو جخهىن مً مخاع فقغ:  Pistillate Flowersأصهاس مخاغُت مؤهثت  •

 مً ن •
ا
مثاى :  Dioecious" الجزى " فإن الىباث ٌعمى زىائي العنً " أي أصهاس ظتػُت أو مخاغُت" يغ واحذ  را حمل الىباث أصهاسا

 .الىخُل والعملعاف

 مً وحُذة اهجيغ وماهذ أصهاس اهجيعحن غلى هملغ الىباث ظمو الىباث وحُذ العنً  •
ا
" الجزى " را حمل الىباث أصهاسا

Monoecious  :مثاى الزسة . 
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 he InflorescencesT الىوراث 

 : صهاس ولُملُت جىانذها

  Solitaryالضهشة قذ جىنذ مملشدة  -1

عتق غتي ا مععلح هىسة   Clusteredقذ جهىن مخ مػت  -2  .ونمػها هىساث Inflorescencesٍو

  :حعريف الىورة

لو جخشس مً أباط أوسا  صغحرة حعمو ه   نخماع غذة أصهاس غلى نضء مً العا  وجترلب مً ظا  ٌعمى محىس الىىسة ًحمل  صهاس ال

 :قىاباث  ن  صهاس أو الىىساث جهىن  ما 

a.  ف  سأط الملشع وحعمى ف  هزي اهحالت ظشفُت أو قمُتTerminal . 

b.  أو أن جهىن ف   بغ الملشع أو اهجزع فدعمى ناهبُتAxilery او  بعُه أو محىسٍت.  

 .لىىساثالىباجاث راث  صهاس الملشدة أقل مً الىباجاث راث ا

 :أهواع الىوراث  

a.  هىساث  حر محذودةRaceme. 

b.   هىساث محذودةCymes. 

c.  هىساث مخختعتMixed Inflo. 

 :Raceme Infloالىوراث غير محدودة 

ذ غذد  صها ٍض ذ ف  ظىى الحىس ٍو  س وف  هزا الىىع مً الىىساث ال ًيخبو الحىس بضهشة جىقف همىي بل ٌعخمش البرغم العشف  ف  الىمى لحًز

 :اهجاهبُت ت جىنذ  صهاس اهحذًثت غىذ القمت والقذًمت غىذ القاغذة وفُما ًل  أؼهاى الىىساث  حر الحذودة

 و صهاس مػىقت لما ف  الىثىس وقذ جهىن الىىسة   :Raceme الىورة العىقودًت البسيطت واملركبت  -1
ا
وفي ا ًهىن الحىس معخعُال

 .الػىقىدًت مشلبت لما ف  الػىب

 و صهاس نالعت لما ف  لعان اهحمل وقذ جهىن العيبتت مشلبت  : Spike لسيبلت البسيطت واملركبتا -2
ا
وفي ا ًهىن الحىس معخعُال

 (.مػنى  صهاس اهجالعت أي ا  حر مضودة بأغىا  غلى محىس العيبتت ) فُحمل الحىس ظىِبالث ناهبُت لما ف  القمح والؽػُبش 

ت ف  العىى ت جقعش  :Corymbواملركبت الىورة املشطيت البسيطت  -3  و صهاس مػىقت و غىا   حر مدعاٍو
ا
وفي ا ًهىن الحىس معخعُال

ي مً  ظملل   ى  غلى بحُت جيخظم نمُؼ  صهاس ف  معخىي واحذ الملعُتت العتُبُت   .Brassicaceae بالخذٍس
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ت ف  العىى وجبذو نمُؼ  صهاس وفي ا ًهىن الحىس  :Umble الىورة الخيميت البسيطت واملركبت -4 قعحر و صهاس راث أغىا  مدعاٍو

 لخقاسب العالمُاث 
ا
وقذ جهىن خُمُت مشلبت حُت ًخملشع الحىس  صل  لتىىسة   ى غذة أفشع جخشس مً . خاسنت مً مىضؼ واحذ هدُ ت

 وجمح
ا
قت وه   لثر ؼُىغا يخبو مل مي ا بػذة أصهاس مشجبت بىملغ العٍش ز هباجاث الملعُتت اه ُمُت وجقؼ ألبر  صهاس هحى هقعت واحذة ٍو

 .اه اسس وأصغشها ف  الشلض 

 مخػذدة مي ا النشوي والقػش والحذب والملتعح وحعخىي  صهاس  :Head or Capitllumالهامت  -5
ا
ف  هزا الىىع ًأخز الحىس أؼهاال

الحىس النشوي مثل  البرظُم . ف  النبر متما اج هىا هحى خاسس الىىسة  اهجالعت فى  الحىس حُت جقؼ  صهاس العغحرة ف  الشلض زم جخذسس

Trifolium   و الحىس الىبعغ مثل الملعُتت الشلبتCompositae 
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 Cyme Infloالىورة املحدودة  

جأخز ف  الىمى لملترة زم جيخبو بأصهاس وف  هزا الىىع ًيخبو محىس الىىسة بضهشة وبزلو ًقف همىي زم ًخشس مىه فشع أو فشوع ناهبُت 

منً  جمُحز زالر أهىاع مً الىىساث الحذودة   .فُقف همىها وقذ جخنشس هزي الظاهشة غذة مشاث فخػشف بالىىسة الشلبت ٍو

بضهشة  ًيخبو الحىس  صل  بضهشة ت زم ًخشس فشع ناهبو واحذ ًيخبو ( :بسيطت ومركبت )  Monochasiumالىورة وحيدة الشعبت  -1

أخشي لما ف  الىهها وف  هزي اهحالت جهىن الىىسة بعُعت غذدها ازيخحن فقغ ت أما ف  الىىسة الشلبت وحُذة الؽػبت فُخنشس جملشع 

ىنذ مي ا أهىاع   : فشع اهجاهبُت ٍو

الىاحُت  خشي ومً زم ًبذأ  وفي ا ًهىن خشوس  فشع مً نهت واحذة مً الحىس والقىاباث مً: الشلبت  Helicoidالىىسة القىقػُت  -أ

 .الحىس ف  ؼهل الىحنو لما ف  الملعُتت البىسانُيُت 

 .وفي ا جخشس  فشع مً اهجهخحن غلى الخىا   لما ف  هىسة النخان : الشلبت  Scorpoidالىىسة الػقشبُت  -ب

ل  فشغحن ناهبُحن مخقابتحن ًيخبو مل مي ما وفي ا ًحمل الحىس  ص ( :بسيطت ومركبت )  Diachasium الىورة ذاث الشعبخين  -2 

بضهشة أي جحمل الىىسة زالر أصهاس وحعمى الىىسة البعُعت ت أما ف  الشلبت فدعدبذى الضهشجان اهجاهبِخان بىىسجحن بعُعخحن زىائِخحن 

 .الؽػبت لما ف  هىسة اهجبعىفُال

 

يخبو وف: (بسيطت ومركبت )  Polychasium الىىسة غذًذة الؽػب    -2    هزي الىىسة ًخشس ألثر مً فشغحن ًحُغ بالضهشة الىظعى ٍو

 جقؼ ف  وظغ الىىسة بػنغ الىىسة اه ُمُت حُت 
ا
مل مي ا بضهشة لما ف  اهجاسوهُا وجخمحز هزي الىىسة غً اه ُمُت بأن ألبر  صهاس غمشا

 . صهاس خاسس الىىسة  جقؼ ألبر
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 Mixed Inflorescencesالىوراث املخخلطت 

 . ه  الىىساث اللو جهىن ختُعا بحن الىىساث الحذودة و حر الحذودة

 :Hypanthodium الخُيُت الىىس  .1

هىن  مدشحم الحىس  في ا ًهىن  ف ًملخح حُت م ىف دوس   ؼهل ٍو  اما الزلشة  صهاس مذختها ف  وجىنذ خاصت فخحت ف  لل اسس الخ ٍى

ف قاغذة ف  فخىنذ الؤهثت   و صهاس. الخ ٍى
ا
 .واهجمحز الخحن لما ف . نالعت فبو مؤهثت أو مزلشة ظىاء غمىما

 : Verticillateالىىسة الحُعُت  .2

ت وفي ا جخشس  صهاس ف  م امُؼ مً  بغ قىاباث جىنذ مخقابتت غلى محى سالىىسة ومل م مىغت مً  ه  جمحز هباجاث الملعُتت الؽملٍى

  صهاس جمثل هىسة محذودة زىائُت الؽػبت ت وجيخبو هزي ال
ا
الىىسة ) ىىسة   ى هىس محذودة وحُذة الؽػب وحػشف هزي الىىس أًضا

ت  مثل(. الخختعت حان -الملعُتت الؽملٍى  الٍش

 : cyathiumالىىسة النأظُت  .3

ت  ي” جخهىن مً صهشة مؤهثت واحذة غاٍس أصهاس مزلشة ومل  5لشابل متخحمت محاظت ب  3ومخاغها ًخهىن مً “ ال جحخىي غلى لأط وال جٍى

 5شس مً  بغ قىابتت وجحُغ هزي القىاباث اه مغ باألصهاس الزلشة والؤهثت مهىهت ما ٌؽبه النأط ت وجدبادى القىاباث مؼ صهشة جخ

 .مثل  أم لبن.  ذد سحُقُت هاللُت الؽهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


