
 1صفحة  منى سليمان الوهيبي 

 :ثابع الثمار  9محاضرة 

 : Scizocarpالتفصصة ” الثمار املنشقة 

وبكل  meri carpهي زماز حافت ملخدمت الكسابل ذاث بروز كلُلت وعىد هضج الثمسة جىفطل الكسابل عً بعضها مكىهه زميراث 

خدلل زميرة برزة واخدة ، والثميرة هره عادة ال جخفخذ وال جيخثر برزتها وإهما جخسلظ البرزة مً ح داز الكسبلت عىدما ًبلى ٍو

 :وجىحد أهىاع مسخلفت مً الثماز امليشلت جسخلف خظب هىع الثميراث كاآلحي

ت ميشلت .1  زباٍش

 زحما ميشلت .2

 زُمُت ميشلت  .3

  كسظُت ميشلت .4

 :  Carcerulusخبازية منشقة  

يشأ مً كل كسبلت فيها الثمسة مكىهه مً عدة كسابل خُث جيشم الثمسة إلى عدد مً الكسابل التي جىفطل عً  زميرة  بعضها ٍو

ت  ت  Malvaceaeواخدة فلط كما في كثير مً هباجاث الفطُلت الخباٍش  .والفطُلت الشفٍى

 

  Regmaرجما منشقة 

هىا جخكىن الثمسة مً كسبلخين أو أكثر خُث جىفطل هره الكسابل بطعىبت عً بعضها وعادة ما جخفخذ هره الثمساث وجيخثر منها 

 .التي جخكىن مً زمع كسابل   geraniumاو في زمسة  Cocaلحال في زمسة الخسوع التي جخكىن مً زالر كسابل البروز كما هى ا

 

  Cremocarpخيمية منشقة 

هره الثمسة جىدشأ مً مبُض طفلي مكىن مً كسبلخين ملخدمخين ومظكىين وبكل مظكً برزة واخدة عادة ما جكىن كمُت ، 

 إ
ً
كما  Carpophoreلى زمسجين وجظل كل مً الثميرجين مخطلت مً اللمت بىاططت خامل كسبل وعىد الىضج جيشم الثمسة طىلُا

 .ث حىاخُت كما في زمسة ألاطفىدانوكد جكىن الثميرا. في الجصز ، وهرا ما ًميز الفطُلت الخُمُت

 

  Lomentumقرظة منشقة 

كما في خالت الفىل  Leguminosaeمً الباكالء وهره الثمسة جخكىن مً كسبله أو كسبلخين ملخدمين وهي حعخبر هىع مخدىز 

ىحد بين البروز خىاحص عسضُت وجيشم الثمسة عىد الىضج في أماكً  الظىداوي والظىط وجىحد خصوش خللُت على الثمسة عادة ٍو

  الحصوش أي أن الثمسة ال جخفخذ وجيخثر بروزها ، وإهما جخجصأ إلى عدة أحصاء ػير مخفخدت بكل منها برزة واخدة

وإذا كاهذ الثمسة مكىهت مً كسبلت واخدة حظمى كسن كسظي كما في املظخدُت ، وإذا كاهذ مكىهت مً كسبلخين وبُنهما خاحص  

 .كاذب حظمى زسدلت كسضُت كما في الفجل
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 : ucculent “fleshy” fruitsSالثمار الغضة 

 ت خُث ًكىن الؼالف الثمسي كله او حصء مىه طسي أو و ظُج عطازي مثل البرجلال والطماطم هي عبازة عً زماز طٍس

 .والعىب ، والفائدة مً طساوة الؼالف هى املظاعدة على جىشَع واهدثاز البروز والثماز 

  ًخميز الؼالف الثمسيperi carp في هرا الىىع مً الثماز إلى زالزت أحصاء: 

 ػالف زازجي .1

 ػالف وططي .2

  ػالف دازلي .3

  Epi carpالؼالف الخازجي  .1

 بطبلت طمُكت مً الكُىجينًخكىن عادة مً ض 
ً
 .ف واخد مً الخالًا البشسة التي حؼطي اخُاها

  Meso carpالؼالف الىططي  .2

 .ًكىن عادة طمُك وجمس به عادة الحصم الىعائُت

  Endo carpالؼالف الدازلي  .3

  الثماز الؼضت التي الخ وجىحد أهىاع مسخلفت مً ....الري ًسخلف مً زمسة إلى زمسة فأما أن ًكىن مخسشب أو مدصحم أو لبي

ت   على خظب طبُعت ألاػلفت الثمٍس
ً
 :جسخلف أطاطا

 Drupeالحظلت  .1

 Berry“ العىبت” اللبُت  .2

 Pomeالخفاخُت  .3

  Drupeالحسلة 

خميز الؼالف الثمسي إلى زالر طبلاث  :هي جيشأ مً مبُض ذي كسبلت واخدة عادة او عد كسابل ملخدمت ، ٍو

 ػالف زازجي حلدي زكُم .1

 او لحمي او لُفي   ػالف وططي شحمي .2

ىحد بدازله عادة برزة واخدة ذاث كطسة ػشائُت زكُلت كما في زماز املشمع  .3 ػالف دازلي زشبي طمُك ضلب ٍو

خىن واللىش والبىدق واملاهجى وعين الجمل   . coconutوحىش الهىد   walnut والخىر والبركىق والٍص
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يشأ حىش الهىد والجىش وعين الجمل  مً مبُض ملخدم الك .4 سابل وفي حىش الهىد الؼالف الثمسي الىططي لُفي ٌظاعد ٍو

على طفى الثماز على املاء ، وحظمى خظله لُفُت ، وبدازل الؼالف الدازلي الخشبي ًىحد إلاهدوطبيرم الري ًؤكل وبدازله 

ف او الفساغ  كىن هرا الخجٍى ملئ ًىحد الجىين ضؼير مىؼمع في الجصء الجىف الكسوي مً هاخُت كاعدة الثمسة ٍو

  .بالعطازة او الظائل املائي وكد جخكىن الحظلت مً مبُض علىي كما في املشمش او مً مبُض طفلي كما في الجىش 

  Berry“ العنبة”اللبية 

  ًوهي حشبه العىب وفيها الؼالف الثمسي الخازجي حلدي زكُم والىططى لحمي والدازلي لحمي او ػشائي وهي جسخلف ع

الدازلُت ػير ضلبت بل جكىن لحُت او ػشائي وبدازلها البروز ، وهره الثماز كد جيشأ مً  الحظلت في أن الطبلت الجداز 

 .مبُض طفلي كما في الخُاز والسمان واللسع واملىش او مً مبُض علىي كما في العىب والبرجلال والبلح والطماطم

 ين الىططي والدازلي كما ف ي العىب والطماطم ، اما في البلح فُكىن الؼالف  وكثير ما ًطعب الخمُيز بين الؼالفين الثمٍس

 وفي البرجلال وػيرة مً املىالح 
ً
ا  ما جخكىن بها بروز ألنها جخكىن بكٍس

ً
دُط بالبرزة ، واملىش زمسة لبُت هادزا الدازلي زكُم ٍو

 .جيشأ الثمسة مً مبُض علىي مكىن مً كسابل ملحمت

 ت والؼالف الثمسي الخازجي ط خلىه الؼالف الىططي ألابُض اللىن ، واملشُمت هىا مسكٍص دُت ٍو مُك ولين وبدازله ػدد ٍش

مثله الؼشاء الري ًدد ما بين ػسف املبُض  دبعه الؼالف الدازلي ٍو ىمى مً هرا الؼشاء السكُم ( ػشاء الفطىص)ٍو ٍو

ت وجمأل ف ساػها مكىهت ما للدازل عدًد مً الشعيراث عدًدة الخالًا التي جسسج مً حدز الؼالف وجخفخذ وجطبذ عطاٍز

 .وهى ًمثل هىعا ً آزس مً الثماز اللبُت  citro carpاو حظمى  hesperidiumٌظمى لب الثمسة وزماز املىالح هره حظمى 

  ً أما زمسة العىبت كما في اللسعُاث فئن الثمسة جيشأ مً مبُض طفلي ًكىن مً كسابل ملخدمت وجسذ ملخطم بها ، وكثيرا

 وكد ًكىن مخطال ً وحظمى ما جكىن الثمسة كبيرة الحج
ً
 gourdاو  pepoم وػالفها طمُكا

 ت كما . في السمان ًيشأ اللب او اللحم مً الؼلفت الخازحُت للروز في الثمسة وعىد هضج بعض الثماز كد ججف اوسجتها الطٍس

 .في الشطت والفلفل وكد جخفخذ الثماز الؼضت بعد حفافها كما في زمسة البلظم

 الؼالف الثالث او الدازلي ًمثل ػشاء زكُم ملخطم على هىاة الثمسة اما في البلح فىجد أن . 

  Pomeالتفاحية 

  خكىن الجصء اللحمي الخازجي جيشأ هره الثماز مً مبُض طفلي خُث ًلخدم الخسذ بجداز املبُض الخداما ً جاما ً ٍو

 .املخضخم الري ًؤكل عادة في هره الثماز مً الخسذ املخضخم

  واملىؼسض في الخسذ املخضخم فئهه ٌظمى بالثمسة الطادكت للثمسة الخفاخُت ، وهى  املدُط بالبرو زاما الجصء الدازلي

الجصء الىاجج عً املبُض وهى حلدي وػالف كسوي دازلي ًدُط بالبروز ، ولهرا فئن الثمسة الخفاخُت حظمى زمسة كاذبت 

نها كما في الخفاح والكمثري   لدزىل الخسذ في جكٍى

 الثماز اللبي أن جطلم ألاطماء ػالف زمسي زازجي ووططي ودازلي  وبالخالي فئهه ً ال ًصح مً وحهت الىظس العلمُت لخكٍى

 .Hepantsium  ه اطم الفىجان الصهسي ُعلى هرا الىىع مً الثمس ألن الخسذ هىا هطلم عل
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 Aggregate fruitsالثمار املتجمعة 

ابل املىفطلت املىحىدة على جسذ مدصحم عادة وهي على عدة أهىاع هي جلك الثماز التي جيشأ مً شهسة واخدة عدًدة الكس 

 :جسخلف خظب هىع زميراتها كما ًلي

  aggregate of achenes  ثمار متجمعة من فقيرات .1

ف الخسذ وكرلك في الشلُم وفي الشللُك خُث ًخضخم الخسذ وجطبذ  كما هى الحال في الىزد ، خُث جىحد دازل ججٍى

  .الثمسة كاذبت 

  Aggregate of folliclesمتجمعة من الجرابيات  ثمار  .2

 .خُث جخكىن الثمسة مً حسابخين أو أكثر calotropis procersوفي هباث العشاز  sterculiaكما في هباث الشسكُىال 

  Aggregate of drupelets ثمار متجمعة من حسيالت  .3

ىبع    .الفطُلت الىزدًت خُث حعطي كل كسبلت خظلت ضؼيرة وفي بعض زماز  rubusكما في ٍز

  Aggregate of berries   ثمار متجمع من لبيات .4

 Annonaceaeكما في الفطُلت اللشطُت 

  acer ثمار متجمعة من جناحتين كما في آسر  .5

 

 :fruits  Composite or multipleة الثمار املركب

ً كسابل مىفطلت لصهسة واخدة ، هي الثماز التي جيشأ مً هىزة وجسخلف عً الثماز املخجمعت خُث أن املخجمعت جيشأ م

ت وأعىاق وكىاباث ، ومً أمثلت هره الثماز ما ًلي  :وحشخمل الثماز املسكبت على أوزاكا ً شهٍس

  sorosisزماز مسكبت جىجُت  -1

  syconiumزماز مسكبت جُيُت  -2
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  sorosisثمار مركبة ثوثية 

أي أن الثمسة ما هي إال عبازة عً طيبلت مؤهثت مثل الخىث أهه  الخىثفيها ًكىن مدىز الىىزة ًدل الثميراث كما هى الحال في 

ت جخضخم وجدُط باملبُض الري ًكىن خظلت أي أن  ًدُط بكل مبُض أو زميرة الؼالف الصهسي املكىن مً أزبع وزٍلاث شهٍس

  .حظمى الخىجُت هره الثميراث املداطت بالؼالف الصهسي ما هي إال عبازة عً خظُالث في هىزة الري ًكىن زمسة واخدة
خُث ًخضخم شمسار الىىزة وأوزاق الؼالف الصهسي الظخه امللخطلت ببعضها وجلخدم ألاشهاز مع  Ananas compsusألاهاهاض و

 . بعضها وجدصحم وجكىن زماز ػضت ملخطلت ومتراضت مع بعضها البعض

  Syconiumثمار مركبة ثينية 

دُط بالثميراث الحلُلُت التي جخكىن دازل ألاشهاز املؤهثت كما في الخين والجميز ، وهىا ًكىن شمسار لحمي  مسسوطي أحىف ٍو

 .وهي عبازة عً خظالث مخجمعت ضؼيرة كأشهاز زكُلت عدًدة مداطت بؼالف شهسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


