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كبدمكاؾؾهكاؾرحؿنكاؾرحقم

ك

اؾحؿدكؾؾهكربكاؾعاؾؿقنكواؾصالةكوادالمكعؾىكاؾصادقكاالؿقنكديقدـاكوـبقـياكؿحؿيدكوعؾيىك ؾيهكككككك

ك..................كأجؿعقنوصحبهك

اؾقيدقمكاؾصيتاتكاؾتياكعاوـتيهككككككاإلـديانككإدراككإؾيىكؾتصـقفكاؾـباتاتكجذوركعؿققةكتؿتدك
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اؾتصـقفكؿبادئكوأدسكوؿتافقمكوطرقكتطيورتكؿيتكتيراؽمكاؾؿعرػيةكعينكاؾـباتياتكعبيركككككككك
ؾدرادييةكاؾعؾييومكاؾخييرىكوخاصييةكعؾييومكاؾبق ييةكبتصييـقفكاؾـباتيياتكمييروريككواإلؾؿييام,كاؾييزؿن

ك.األخرىةكوغقرفاكؿنكاؾعؾومكاؾحقوقةكثواؾوراكاألعماوواؾتؾوراكووظا فك

ؿؾزؿييةكؿعؾوؿيياتكادادقةؿبدييطةكؾؾطاؾبييةكاؾؿبتد ييةكػيياكدرادييةكتصييـقفكككككككوػيياكفييذهكاؾك
ك.ػاكؼدمكاؾـباتكواألحقاوكاؾدؼققةكبجاؿعةكاؾؿؾككدعود,كاؾـباتاتكاؾزفرقةك

ؽؾاكأؿلكأنكتؽونكفيذهكاؾؿؾزؿيةكؿعقـياكؾؾطاؾبيةكػياكػضيمكبعيلكاؾؿصيطؾحاتكاؾتصيـقتقةكككككككككك
ك.ؾؾـباتاتكاؾتاكقجبكأنكتؽونكعؾىكدراقةكبضاك

ك
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ك
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Mona al-wahibi 
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 (أضاضياث حصنيف نباحاث زهريت ) نبج  222منهج ممرر 

 (: 1)اىدزض اىعَيٜ 

 .اىَحٞطاث األظاظٞت ٗغٞس األظاظٞت -اىصٕسة -ٍقدٍت عاٍت

, اىسٝحووواُ, اىٖبٞعووونط, اىٞاظوووَِٞ اىص وووس, اىوووداح٘زا,أشٕووواز ٍفخيموووت ٍزوووو اىضَْٖٞوووت :اىَطيووو٘  

 .اىّ٘نا, اىضسصٞس

 (: 2)اىدزض اىعَيٜ

 .اىخسبٞع اىصٕسٛ

, اىسٝحووواُ, اىٖبٞعووونط, اىٞاظوووَِٞ اىص وووس, اىوووداح٘زا,أشٕووواز ٍفخيموووت ٍزوووو اىضَْٖٞوووت :اىَطيووو٘  

 .اىبخّ٘ٞا, اىّ٘نا, اىضسصٞس

 (: 3)اىدزض اىعَيٜ

 .مٞمٞت اىخعبٞس عِ األٗظاط اىصٕسٝت –اى٘ضع اىَشَٜٞ 

 ّٗنا+ داح٘زة (:  4)اىدزض اىعَيٜ 

 اٝبٍ٘ٞا+ صَْٖٞت (: 5)اىدزض اىعَيٜ 

 د يت+ بٞخّ٘ٞا (:  6)يٜاىدزض اىعَ

 ٝاظَِٞ ش س+ ٕبٞعنط (:  7)اىدزض اىعَيٜ

 زٝحاُ+ خسٗع (:  8)اىدزض اىعَيٜ

 ماظٞا+ عشاز  (:  9)اىدزض اىعَيٜ

 حٞنٍ٘ا+ صسصٞس (:  11)اىدزض اىعَيٜ 

  دٗاز اىشَط(:  11)اىدزض اىعَيٜ 

 ٍساصعت  (:12)اىدزض اىعَيٜ 

 

للكييض   ايي  مييض وإلييارة  ليي  أننييا  ضييبواياأكورة  ليييص مييض وليييرلرز و لخييسور اامزهييار ول يي 

ولرجيا  منيع اسيسحيل ولبالبيت و لخيسور , ضبوايا ااإضافت  ل  زهرة للووجي  وضنخنالل زهرحيض 

االحيييور ل ايييار أ لوث ولخ ييرية كاملييت ااإضييافت  ليي  أ لوحييع ول كخبيييت ل ضييخ انت اهييا فييل 

  ولكخاات لولرضم 
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 Classification  التصنيف

ٕٗو٘  وٜ , صْٞف بَعْآ اىعاً ٕ٘ حسحٞب األشٞاء  ٜ ٍضَ٘عاث طبقوا ىيصوماث اىَشوخسمت بْٖٞوااىخ

ظو٘اء , حٞاحْا اىعاٍت ٗظٞيخْا ىيخعاٍو ٍع األشٞاء اىَفخيمت ٗاىخعسف عيٖٞا خص٘صا اذا مزس عددٕا

ٗرود . خوب ٗاىعقوارٞس أٗ أشوٞاء غٞوس ٍيَ٘ظوت ٍزوو األ نواز ٗاىْ سٝواثماّج أشٞاء ٍيَ٘ظت ٍزوو اىن

                      اصوووووطي  عيوووووٚ عُ موووووو ٍضَ٘عوووووت ٍوووووِ اى٘حوووووداث اىخوووووٜ حوووووسبظ بْٖٞوووووا صوووووماث ٍشوووووخسمت 

ٗ ٜ حصْٞف  Classificationٍِٗ ْٕا صاء ٍصطي  اىخصْٞف بَعْٚ  Class( رعٌ)اظٌ طائمت 

اىْباث  ٝعْٚ باىطسق ٗاىعَيٞاث اىَخعيقت ب٘ضع األّ٘اع  ٜ ٍضَ٘عواث ٗحسحٞوب اىَضَ٘عواث  وٜ 

احب ٍخدزصت ٗ ق ّ اً ٍْطقوٜ ٝخعوٌ باىزبواث ٗٝعخَود عيوٚ ححدٝود ٗ ٖوٌ حواً ى٘حوداث ٕٞنو ٍِ ٍس

 .اىخصْٞف

  :أهداف علم التصنٌف

 .تسمٌة جمٌع النباتات الموجودة  فً العالم -1

معرفة الحقائق التً تؤدي إلى فهم العالقات التً تربط النباتات بعضها ببعض وإمكانٌة  -2

  .جمعها فً مجموعات متشابهه 

 

 :ومراتب التصنٌف وحدات

ىخحقٞووق إٔووداف اىخصووْٞف ٗضووع اىْباحوواث اىَخشووابٖت  ووٜ ٍضَ٘عوواث ٗحٞوودة األصووو حضَووع بْٖٞووا 

 ٜ ٗحداث امبس  وٜ ٕٞنوو حصوْٞمٜ ٍخودزس  اىشبٖٞتأٗاصس اىقسبٚ اى٘زارٞت رٌ صَع اىَضَ٘عاث 

Hierarchy   ٝخضَِ ٍساحب حصْٞمٞتTaxonomic categories , ٗاىْ٘ع ٕ٘ ٗحدة اىخصْٞف

ٗح٘ضوع األّو٘اع ٍوع بعضوٖا  وٜ , ظاظٞت ٗٝخنُ٘ ٍِ عودد ٍوِ األّو٘اع ٗرٞقوت اىصويت ببعضوٖا األ

صْط ٗاحد ٗح٘ضع األصْاض  ٜ  صٞيت ٗاىمصائو  ٜ زحوب ٗاىسحوب  وٜ ط٘ائوف ٗاىط٘ائوف  وٜ 

 .رعٌ ٗاىقعٌ  ٜ ٍَينت

وسندرج جدول ٌوضح هٌكل المراتب التصنٌفٌة للنباتات الزهرٌة والنهاٌات التً 

 نهاتمٌز كل م
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 Categoryول رحبت  Endingولنهايت  Exampleمثال 

Plantae   اىََينتKingdom 

Magnoliophya 

(Angiosperms) 

phyta-  ٌاىقعDivision 

Magnoliopsida 

(Dicotyledons) 

 

-opsida  اىطائمتClass 

Rosidae -idea  ححج اىطائمتSubclass 

Fabales -ales  اىسحبتOrder 

Fabaceae -ineae  ححج اىسحبتSuborder 

Robinieae -aceae  اىمصٞيتFamily 

Sesbania -0ideae  ححج اىمصٞيتSubfamily 

Sesban eae -eae  اىقبٞيتTribe 

Sesbania   اىضْطGenus 

Sesbania   ححج اىضْطSubgenus 

Sesban   اىْ٘عSpecies 

bicolor   ححج اىْ٘عSubspecies 

 Varietyاىصْف   

 Formاىعالىت   

 

 :تومض ا  ول ائ ت لولخط يت ول ل ي

 

 اىشائعت ٕٜ أظَاء ٍحيٞت أطيقخٖا اىشع٘  ٗاألٌٍ عيٚ اىنائْاث اىخٜ حعٞش  ٜ ٍحٞطٖا , األظَاء

 . اىعيَٞت ٕٜٗ حفخيف ٍِ ٍناُ ٟخس , ٗرد ححَو أظَاء أظط٘زٝت , ىرا  ٖٜ ال حصي  ىيدزاظت

 

ٗحَٞٞصٓ , ٗذىل ٗ قاً ىق٘اعد  ظب ىينائِ اىحٜ اىرٛ حَج دزاظخٔاىخعَٞت اىعيَٞت ٕٜ عخخٞاز ٍْا

 . اىدٗىٞت خاصت عحمق عيٖٞا عيَاء اىعاىٌ  ٜ اىعدٝد ٍِ اىَؤحَساث

بحٞذ حنُ٘ اىنيَت األٗىٚ  ٍائيت اىعيَٜ ٍِ ميَخِٞ باىيغت اىالحْٞٞت ٍنخ٘بت بحسٗف االظٌٝخنُ٘ 

صمت ىينائِ , ٗاىنيَت اىزاّٞت حشٞس عىٚ  أٗعاىٌ  اظٌاىضْط ٗحبدأ بحسف مبٞس , ٗرد حنُ٘  ظٌا

 . اىْ٘ع ٗحنخب مو حسٗ ٖا صغٞسة

 عذا حعرزث اىنخابت باىفظ اىَائو ٝ٘ضع ححخٖا خظ ىيخَٞٞص
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 Flour الزهرة
ٗروود احفوورث , اىخنووارس  ووٜ اىْباحوواث اىصٕسٝووت أعضوواءاىصٕووسة ٕووٜ اىَحوو٘ز األظاظووٜ اىوورٛ ٝحَووو 

ألّٖا اىعض٘ اىزابج اىخسمٞب  ٜ اىْباحاث  ٗأّ٘اعصْاض اىصٕسة أظاظاً ىيخقعٌٞ اىٚ زحب ٗ صائو ٗأ

 .اىصٕسٝت

ٕووٜ عبووازة عووِ ظوواق ٍخحوو٘زة ذاث َّوو٘ ٍحوودٗد رصووسث , اىصٕووسة ٍووِ اى٘صٖوؤ اىَ٘ز ٘ى٘صٞووت

ٍٗع وٌ األشٕواز , ٗحح٘زث ألداء ٗظٞمت خاصت ٕوٜ اىخنوارس اىضْعوٜ أٗزارٖاظالٍٞاحٖا ٗحقازبج 

 .حفسس ٍِ آباط أٗزاق خضسٝت حعسف باىقْاباث 

ٍوإٜ اىَحٞطواث , حخنُ٘ اىصٕسة ٍِ عودة ٍحٞطواث ٍْٖوا أظاظوٞت ٍْٖٗوا ٍحٞطواث غٞوس أظاظوٞت 

 األظاظٞت بْ سك ؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Pedicelول نك 

ٗح٘صود بعوا األشٕواز بودُٗ عْوق , عبازة عِ  سع ٍِ اىْباث األصيٜ ٝحَو  وٜ ّٖاٝخؤ اىصٕوسة

أٍوا عذا ٗصود اىعْوق , Compositae تاىَسمبوٍزو أشٕاز اىمصٞيت  Sessileصاىعت  أشٕازا خعَٚ 

 .Cruciferae اىصيٞبٞتٍزو ٍع ٌ أشٕاز اىمصٞيت  Pidicllateت ق خعَٚ اىصٕسة ٍعْ

 



 7صفحة  نبت العملً  222بنت سلٌمان الوهٌبً نى م

 

 : Bract ولمناات

رد حنُ٘ ٍَاريوت ىحضوٌ األٗزاق  وٜ اىْبواث أٗ اصوغس , عبازة عِ ٗزرت حشبٔ ٗزرت اىْباث اىعادٝت 

 ىيصٕسة األٍاٍٞت اىضٖتٗح٘صد  ٜ . ٍِ ذىل

 تاالمناايت ول لونيرد حخيوُ٘ بيوُ٘ بوخالث اىصٕوسة  خعوَٚ  أٗدة خضساء ٍزو أٗزاق اىْباث حنُ٘ عا

 .Bougainvillea sp مَا  ٜ شٕسة اىضَْٖٞت

ٗعوادة ح٘صود ارْخوِٞ  Bracteoles لنيبياثأحٞاّا ح٘صد أٗزاق صغٞسة عيٚ أعْاق األشٕاز حعَٚ 

 .يقت اى٘احدةٗٗاحدة  ٜ أشٕاز ذٗاث اىم, خِٞذٗاث اىميق أشٕاز ّباحاث  ٜ

 :Reccptacleولخخج 

 .وتحمل علٌه األوراق الزهرٌة, هو الجزء الطرفً المنتفخ من العنق

 :Calyxولكأش 

o اىَحٞظ اىفازصٜ ٍِ األٗزاق اىصٕسٝت ٕ٘.  

o  ٗٝخنُ٘ ٍِ اىعبالثSepals ٗٗظٞمخٔ األظاظٞت حَاٝت اىصٕسة . 

o ٗرد حخيُ٘ بيُ٘ اىخ٘ٝش , حنُ٘ اىعبالث خضساء عادة. 

o اىعبالث  نُ٘ اىعبالث ٍيخحَت  خعَٚ اىصٕسة ٍيخحَترد حGamosepalous 

o اىعبالث  ٗرد حنُ٘ ظائبت  خعَٚ اىصٕسة ظائبتPolysepalous.  

o َٚرد ٝعخدٌٝ اىنأض عيٚ اىخفج ٗال ٝعقظ بعد عَيٞت اىخيقٞ  ٗاإلخصا   ٞع 

 . Solanaceaeمَا  ٜ اىمصٞيت اىباذّضاّٞت  Persistentاىنأض اىَعخدٌٝ  

 :ل ولكأشألكا

 :اىنأض ظائب اىعبالث ال ٝ٘صد ىٔ شنو ٍحدد بَْٞا ٝخَٞص اىنأض اىَيخحٌ اىعبالث بعدة أشناه ٍْٖا

 .مَا  ٜ اىقسّمو Tubularأّب٘بٜ  .1

حٞوذ  Cruciferaeمَا  ٜ بعا أصْواض اىمصوٞيت اىصويٞبٞت  Saccateصسابٜ أٗ صٞبٜ  .2

الخخوصاُ اىسحٞوق اىورٛ , دةٝ٘صد ىنو ٍوِ اىعوبيخِٞ اىضواّبٞخِٞ ٍوا ٝشوبٔ اىضٞوب عْود اىقاعو

 .ٝمسش ٍِ غدد عْد ر٘اعد األظدٝت

 .Datura spمَا  ٜ اىداح٘زا  Urccolate, pitcher-likeشبٔ اىضسة  .3

 .حٞذ ٝخفشب  َٞا بعد, مَا  ٜ اىسٍاُ Succulentىحَٜ  .4

 . Hibiscus sp مَا  ٜ اىٖبٞعنط  Companulateّار٘ظٜ  .5

 . Tropaeolum sp مَا  ٜ اىعاٝق ٗ أب٘ خْضس Spurredٍَٖاشٛ  .6

 .Labitaeمَا  ٜ أ ساد اىمصٞيت اىشم٘ٝت  Labiateشم٘ٛ  .7
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غٞسة أٗ شووعٞساث مَووا  ووٜ حٞووذ ٝخحوو٘ز اىنووأض عىووٚ شٗائوود حسشوومٞت صوو Pappusشغبووٜ  .8

 .  Helianthus annuus دٗاز اىشَط

 اذ ْٝدٍش اىَحٞطاُ ٍع بعضَٖا مَوا  وٜ , رد ال حخَٞص اىعبالث عِ اىبخالث  ٜ بعا األشٕاز

عْدئر حعَٚ اىعبالث ٗاىبخالث بأظٌ اىغوالف اىصٕوسٛ  Bougainvillea spضَْٖٞت شٕسة اى

Perianth  ٗحعَٚ اصصاءة حبالثTepals. 

  روود ٝ٘صوود ٍحووٞظ خووازس اىنووأض ٝعووَٚ ححووج اىنووأضEpicalyx  مَووا  ووٜ شٕووسة اىٖبٞعوونط 

Hibiscus sp. 

 

 :Corollaولخويج 

o ٗٝخنُ٘ ٍِ بخالث , ٕ٘ اىَحٞظ اىزاّٜ بعد اىنأضPetals ذاث 

 .اىحشساث عىٖٞاشإٞت غاىباً حضر   أى٘اُ 

o الث ٍيخحَت  خعَٚ اىصٕسة ٍيخحَت بخرد حنُ٘ اى 

  خعَٚ  ظائبتاىبخالث ٗرد حنُ٘  SymPetalousالث بخاى

  .Dialypetalaeالث بخاىصٕسة ظائبت اى 

o  حصْٞمٞت مبٞسة  إَٔٞتاّمصاىٖا ذا  أٗٝعخبس اىخحاً اىبخالث 

 زئٞعِٞٞ َٕا ححج صف ٍيخحٌ  ححج صمِٞاذ ٝقعٌ اىْباحاث اىٚ 

 ٗححج صف ٍْمصو ,  Metachlamydeaeاىبخالث 

 .Archichlamydeaeاىبخالث 

 

 :خويجألكال ول

أٝضا اىخ٘ٝش ظائب اىبخالث ال ٝ٘صد ىٔ شنو ٍحدد بَْٞا ٝخَٞص اىخ٘ٝش اىَيخحٌ اىبوخالث بعودة أشوناه 

 :ٍْٖا

عووت ٗضووعا ٍخعاٍووداً ٕٗوو٘ َٝٞووص حٞووذ حخفوور اّصوواه اىبووخالث األزب Cruciformصوويٞبٜ  .1

 .Cruciferaeاىمصٞيت اىصيٞبٞت 

ٗحخفور شونو اىمساشوت  حٞذ حنُ٘ اىبوخالث ٍفخيموت اىحضوٌ ٗاىشونو Papilionate ساشٜ  .2

 . ٜ اىمصٞيت اىقسّٞت Papilionoideaeمَا  ٜ أ ساد ححج اىمصٞيت اىمساشٞت 

 وووٜ اىطَووواطٌ  ٗ ٞووؤ ٝخعوووع اىخووو٘ٝش اىَيوووخحٌ ٍوووِ اىقاعووودة ٍباشوووسة مَوووا Rotateدائوووسٛ  .3

Solanum sp. 

ٗ ٞوؤ حخعووع أّب٘بووت اىخوو٘ٝش حوودزٝضٞا عىووٚ أعيووٚ مَووا  ووٜ اىبخّ٘ٞووا  Funnel- formرَعووٜ  .4

Petunia sp. 
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حٞذ ْٝبعظ اىخ٘ٝش ٍِ أعيٚ صاّبٞوا ٍحَو٘ال  و٘ق صوصء أّبو٘بٜ Salver – form طبقٜ  .5

 .Vinca rosaط٘ٝو مَا  ٜ اىّ٘نا 

, ار٘ض  األّب٘بوت اىخ٘ٝضٞوت عسٝضوت حٞذ ٝخفور اىخو٘ٝش شونو اىْو Comanulateّار٘ظٜ  .6

ٝبيوووو ط٘ىٖوووا عسضوووٖا أٗ أطووو٘ه ريوووٞالً ٗىٖوووا  صووو٘ن ٍْبعوووطت مَوووا  وووٜ مووواٍبّ٘ٞال 

Comanula sp. 

 .Labitaeمَا  ٜ أ ساد اىمصٞيت اىشم٘ٝت  Labiateشم٘ٛ  .7

أٝضا ٝنُ٘ اىخ٘ٝش عيٚ شنو شمخِٞ ىنَْٖا ٝغيقاُ ب٘اظطت اّبعواس  وٜ  Personateٍقْع  .8

 .antirrhinum majusَا  ٜ حْل اىعبع ٍِ اىشمت اىعميٚ م

              زاىشووووووَطاٗٝ٘صوووووود  ووووووٜ االشٕوووووواز اىشووووووعاعٞت ىدٗ Lirulate شووووووسٝطٜ , شووووووعاعٜ  .9

Helianthus annus. 

 

 :Androeciumولبلع 

 

 

 

ٝفخيوف عوددٕا ٗحسمٞبٖوا بوواخخالف  Stamensنوُ٘ ٍوِ أظودٝت ٕو٘ عضو٘ اىخورمٞس  وٜ اىصٕوسة ٗٝ

 .Antherٍٗخل  Filament ٗحخسمب اىعداة ٍِ خٞظ, اإلشٕاز

  أٗ ٝنُ٘ ٍخقابال ٍعٖا’ اىفازصٜ ٍع اىبخالث حخسحب االظدٝت عادٝت بحٞذ ٝخباده اىَحٞظ. 

  حفسس االظدٝت عادحا ٍِ اىخفج ٗىنِ  ٜ بعا األشٕاز حفسس ٍوِ ر٘اعود اىبوخالث حٞوذ

 .Epipetalousق اىبخيٞت  خعَٚ االظدٝت  ٘حيخحٌ ٍعٖا 
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 ُ٘اىمصووٞيت اىصوويٞبٞت األظوودٝت  ووٜ ٍخعواٗٝت  ووٜ اىطوو٘ه أٗ رود حنووُ٘ ٍفخيمووت مَوا  ووٜ  ٗحنو

Cruciferae  اظدٝت ٍخعاٗٝت  ٜ اىط٘ه ٗارْخاُ رصٞسحاُ ٗحعَٚ االظدٝت  4حٞذ ح٘صد

ٗرود ح٘صود ظوداحاُ ط٘ٝيخواُ ٗاخسٝواُ . Tetradynamous ٜ ٕرٓ اىحاىت ط٘ٝيت االزبوع 

االظوودٝت  ووٜ ٕوورٓ اىحاىووت ط٘ٝيووت االرْخووِٞ رصووٞسحاُ مَووا  ووٜ شٕووسة حْوول اىعووبع ٗحعووَٚ 

Didynamous. 

  ٚحيخحٌ االظدٝت خٞ٘طوا  أٗ حدٓرد حيخحٌ االظدٝت باىخحاً اىَخ٘ك أٗ باىخحاً اىفٞ٘ط مال عي

 .ٍٗخ٘ما مَا  ٜ اىمصٞيت اىقسعٞت 

 Anther tube قد حيخحٌ اىَخ٘ك بَْٞا حبقٚ اىفٞ٘ط ٍْمصيت ٗٝعَٚ اىطيع ْٕا باألّب٘بت اىَخنٞوت   

 .  Helianthus annuusمَا  ٜ اىصٕسة اىقسصٞت ىدٗاز اىشَط

ٗٝنُ٘ اىخحاً اىفٞ٘ط  ٜ عدة حاالث حعب عدد , اٗ حيخحٌ اىفٞ٘ط  قد بَْٞا حبقٚ اىَخ٘ك حسة 

 :ٗحداث اىفٞ٘ط اىَيخحَت 

  ٜ  ٗاحدة ٗٝعَٚ اىطيع  ٜ ٕرٓ اىحاىت باألّب٘بت اىعدائٞت  حصٍتحيخحٌ اىفٞ٘ط

Stamenal tube  ٜ  اىمصٞيت اىفباشٝت  مَاMalvacae. 

   ًحيخحٌ اىفٞ٘ط  ٜ حصٍخِٞ ٗٝعَٚ اىطيع  ٜ ٕرٓ اىحاىت رْائٜ اىحصDiadelphous 

 . Vicia spمَا  ٜ اىم٘ه 

  ٗحيخحٌ اىفٞ٘ط  ٜ حصً عدٝدةPolyadelphous   مَا  ٜ أشٕاز اىَ٘اى. 

 

 :Gynaeciumول خاع 

 

 

 

 

 

 

 

ٗحخنُ٘ اىنسبيت ٍِ رالرت . سبيت اٗ عدد ٍِ اىنسابو ٗٝخنُ٘ ٍِ م, ٕ٘ عض٘ اىخأّٞذ  ٜ اىصٕسة 

ٗٝنُ٘ اىخحاً , اىَفخيمت  األشٕازرد حيخحٌ اىنسابو اٗ حْمصو  ٜ .اىَٞعٌ , اىقيٌ , اىَبٞا  أصصاء

 46. 66.ميٞا  أٗاىنسابو صصئٞا 
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 :Piacentationولوضع ول  ي ل 

, حٞوذ ح٘صود اىَشوَٞت اخوٍوِ اىود نسبيوتٕ٘ ٍ٘ضع احصواه اىب٘ٝضواث بضوداز اى اى٘ضع اىَشَٜٞ

 أًٗٝخحدد اى٘ضع اىَشَٜٞ بطسٝت احصاه اىب٘ٝضاث داخو اىنسابو ٕو ٕوٜ عيوٚ حو٘اف اىنسابوو 

 :ول  ي يت وملضاع إٌٔٗ َٞا ٝيٜ ,  ٜ ٗظطٖا ٕٗنرا 

 :Parietalولوضع ول  ي ل ولج ورز  .1

 قوظ  حيخحٌ بح٘ا ٖا  قوظ ٗبورىل حخنوُ٘ غس وت ٗاحودة, ٗ ٞت ٝخنُ٘ اىَبٞا ٍِ عدة مسابو

مَوا  وٜ اىّ٘نوا ( حيخصوق بضوداز اىنسابوو) ذاث ٍشَٞت صدازٝوت حيخصوق عيٖٞوا اىب٘ٝضواث 

Vica sp. 

 :Axileولوضع ول  ي ل ول حورز  .2

ٗ ٜ ٕرا اى٘ضع حخصو صَٞع اىب٘ٝضاث بَح٘ز ٗظوطٜ , ٕ٘ االمزس ش٘عا بِٞ اىْباحاث اىصٕسٝت 

 ووٜ اىعووادة ٝنووُ٘ عوودد اىَعووامِ ٗ. ّاشووم ٍووِ اىخحوواً حوو٘اف اىنسابووو اىبطْٞووت ٗحقابيٖووا  ووٜ اى٘ظووظ

 .Solanaceaeٍعاٗٝا ىعدد اىنسابو اىداخيت  ٜ حنْ٘ٝٔ مَا  ٜ اىمصٞيت اىباذّضاّٞت 

 :Marginalولوضع ول  ي ل ولحافل  .3

 ٜ ٕرا اى٘ضع ٝنُ٘ ٍبٞا اىنسبيت اى٘احدة ّاشم ٍِ اىخحاً حا خٜ ٗزرت مسبيٞت ٕٗاحاُ اىحا خاُ 

 مَا  ٜ اىمصٞيت اىقسّٞت , ٝضاث عيٚ احدٛ ٕاحاُ اىحا خِٞ حنّ٘اُ اىَشَٞت اىحا ٞت ٗح٘صد اىب٘

 :Centralولوضع ول  ي ل ول ركسز   .4

ٗىنِ ٝحودد اُ حخَوصق اىم٘اصوو . حنُ٘ اىب٘ٝضاُ  ٜ ٕرا اى٘ضع ٍ٘ص٘دة عيٚ ٍشَٞت ٍح٘زٝت 

بِٞ اىنسابو ىٞصب  اىَبٞا ٗحٞد اىَعنِ ٗحبقٚ اىب٘ٝضاث ٍعيقت بَح٘ز ٗظظ اىَبٞا مَوا  وٜ 

  اىقسّمو

 :Free centralولوضع ول  ي ل ول ركسز ولطائ    .5

, َْٝ٘ ٍِ راعدة اىَبوٞا ٍحو٘ز ٗظوطٜ ال ٝخصوو بوأعيٚ اىَبوٞا بوو ٝ وو ظوائبا  ٜ ٕرٓ اىحاىت 

 .اىنسابو ح٘افٕٗرا اىْ٘ ٕ٘ اٍخداد ىَح٘ز اىصٕسة ٗىٞط ىٔ عالرت بضداز اىَبٞا أٗ 

 :Apicalولوضع ول  ي ل ولم ل  .6

 مَوا  وٜ اىفوسٗع( ٍِ ّاحٞت اىَٞعٌ ) بحبيٖا اىعسٛ ٍِ رَت اىَبٞا ّضد ْٕا اُ اىب٘ٝضت حخصو 

Ricinus communis. 

 :Basalولوضع ول  ي ل ولماا ز  .7

اىضَْٖٞووووت مَووووا  ووووٜ ( ّاحٞووووت اىخفووووج) اٍووووا ْٕووووا ّضوووود اىب٘ٝضووووت حفووووسس ٍووووِ راعوووودة اىَبووووٞا 

Bougainvillea sp. 
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 :ولجنص فل ولسهرة 

 ْأٛ ححخ٘ٛ عيٚ أعضاء اىخأّٞذ ٗاىخرمٞس ٍعاً عيٚ ّمط اىصٕسة, زٚاغيب األشٕاز خ. 

  رود ححَوو ٕورٓ األشٕواز . بَْٞا ْٕواك أشٕوازا ٗحٞودة صوْط أٛ ٍورمسة  قوظ أٗ ٍؤّزوت  قوظ

مَوا  وٜ ( ٗحٞد اىضْط ٗحٞد اىَعنِ) ٍفخيمت اىضْط عيٚ ّمط اىْباث  ٞعَٚ اىْباث ْٕا 

اىَؤّزوت عيوٚ ّبواث ٗاىَورمسة عيوٚ  ٗرد ححَو األشٕاز. Ricinus communisاىفسٗع 

مَووا  ووٜ  (ٗحٞوود اىضووْط رْووائٜ اىَعوونِ) ّبوواث آخووس ٍووِ ّمووط اىْوو٘ع   ٞعووَٚ اىْبوواث ْٕووا 

 .اىْفٞو

  ٍخعدد ) مَا ح٘صد ّباحاث ححَو أشٕازا خْزٚ ٗٗحٞدة صْط  ٜ ّمط اى٘رج  ٞعَٚ اىْباث

 .مَا  ٜ اىيَُٞ٘ اىبيدٛ( اىضْط ٗحٞد اىَعنِ
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 :Aestivationيع ولسهرز ولخرا

ٕٗو٘ ٝخفور عودة , بعسف حسحٞب اىعبالث ٗاىبخالث عيوٚ اىَحو٘ز اىصٕوسٛ باظوٌ اىخسبٞوع اىصٕوسٛ 

 :اٗضاع مَا ٝيٜ 

 :Valvateمصروال حرحي   .1

ٗ ٞٔ حفسس اىعبالث اٗ اىبخالث ٍِ اىخفج عيٚ ٍعخ٘ٙ ٗاحد بدُٗ اىخماف اٗ حسامب بو حوخالٍط 

َحوٞظ اىصٕوسٛ ٍيخحَوا  ووُ ٍ٘اضوع االىخحواً رود حْطو٘ٛ اىوٚ ٗعذا مواُ اى, بضاّب بعضٖا اىوبعا

أٗ روود حبووسش ٍ٘اضووع االىخحوواً اىووٚ اىفووازس . اىووداخو ٗٝعووَٚ حْٞموور بَْزْووٜ اىحوو٘اف عىووٚ اىووداخو 

  . ٞعَٚ اىَحٞظ ٍْزْٜ اىح٘اف عىٚ اىفازس

 :Contorted or spiralحرحي  ملخف ول السلنل    .2

, ٚ طوسف اى٘زرووت اىصٕسٝووت اىخوٜ حيٖٞووا ٕٗنوورا  وٜ ٕوورٓ اىحاىوؤ ٝيخوف طووسف مووو ٗزروت شٕسٝووت عيوو

ٗٝنُ٘ االىخماف  ٜ احضإِٞ حعب اىصٕسة اٍا اىخماف ٍع عقاز  اىعاعت أٗ اىخماف عنط عقاز  

 .اىعاعت

 :Imbricateحرحي  مخروك   .3

ٗٝخحودد ٕورا اىخسحٞوب , حْواشىٜ أٗ حصواعدٛ اٗ مّ٘عوٜ  عٍوااىصٕسٝوت  األٗزاقٝنُ٘ اىخساموب  وٜ 

بحٞووذ حنووُ٘ اىقْابووت ّاحٞووت صعووٌ اىطاىبووت ) باىشوونو اىعوويٌٞ ٍووِ ربووو اىطاىبووت  بنٞمٞووت ٍعوول اىصٕووسة

 (.ٗاىَح٘ز اىرٛ ٝحَو اىصٕسة  ٜ اىضٖت اىفيمٞت ٍحَ٘ىت باىٞد

 :  Ascending حصاا ز 

 .ضاٗزةٗ ٞٔ ححٞظ اى٘زرت اىصٕسٝت األٍاٍٞت باألٗزاق اىصٕسٝت اىَ

 :Descendingحنازلل   

اىصٕسٝووت اى ٖسٝووت اىخووٜ ٍووِ ّاحٞووت اىَحوو٘ز بوواألٗزاق  ححووٞظ اى٘زرووت, بوواىعنط ٍووِ اىعووابق 

 .اىصٕسٝت اىَضاٗزة

 :Quincuncialكونطل  

ٗ ٞت حنُ٘ ٗزرخِٞ شٕسٝخِٞ خازصٞخِٞ ٗاالخسٝاُ داخيٞخاُ ٗاى٘زرت اىصٕسٝت اىَخبزٞوت ىٖوا طوسف 

 .داخيٜ ٗاالخس خازصٜ
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 :ونووع و زهار

 :ٝحدد ٗضع اىَبٞا عيٚ اىخفج ّ٘ع اىصٕسة  قد حنُ٘ 

 :Superiorشٕسة عي٘ٝت  .1

اىَحٞطواث اىصٕسٝوت اىبارٞوت ٍيخحَوا ٍوع اىخفوج مَوا  وٜ شٕوسة  أظموٗ ٞٔ ٝنُ٘ اىَبٞا  ٜ ٍ٘رع 

 دٗاز اىشَط 

 :Hypogynousشٕسة ظميٞت  .2

 .ٗ ٞٔ ٝنُ٘ اىَبٞا  ٜ ٗضع اعيٚ ٍِ اىَحٞطاث االخسٙ مَا  ٜ اغيب االشٕاز

 :Perigynousشٕسة ٍحٞطٞت  .3

 .Cassia spٍحٞظ ٗاحد مَا  ٜ شٕسة اىناظٞا حنُ٘ مو أصصاء اىصٕسة  ٜ 
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 :Symmetryولخناظر فل ولسهرة 

  ٜمَوا حقطوع اىمطٞوسة )عذا أٍنِ حقعٌٞ اىصٕسة عىٚ ّصمِٞ ٍخَاريِٞ بوأمزس ٍوِ رطواع طو٘ى

 Regularأٗ ٍْخ َت  Actinomorphicظَٞج اىصٕسة ٍخْاظسة ( عىٚ ّصمِٞ ٍخشابِٖٞ

. 

 اىخْاظس  ٗحنُ٘ اىصٕسة ٗحٞدةZygomorphic  ِٞعذا ماُ ٍِ اىََنِ حقعَٖٞا عىوٚ ّصوم

 .ٍخشابِٖٞ بقطاع ط٘ىٜ ٗاحد مَا  ٜ اىمصٞيت اىشم٘ٝت ٗاىصيٞبٞت

 وود حنووُ٘ اىصٕووسة عدَٝووت حْوواظس ٗ Irregular ىووٌ ّووخَنِ ٍووِ اىحصوو٘ه عيووٚ ّصوومِٞ  عذا

 .شنو  بأٍٛخشابِٖٞ عْد رطعٖا 
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 :Inflorescenceولنورة 

ٗىنِ اغيب اشٕاز ماظٞاث اىبورٗز , رد حنُ٘ اىصٕسة ٗحٞدة حْشأ ٍِ بسعٌ طس ٜ  ٜ ّٖاٝت اىعاق

 .حخَٞص ب٘ص٘د األشٕاز  ٜ ّ٘زاث

 :ٗحْقعٌ اىٚ , حعسف اىْ٘زة بأّٖا حسحٞب األشٕاز عيٚ اىَح٘ز اىصٕسٛ 

  ( ظوَٞٞت)ّ٘زاث ٍحدٗدةCymose  ٌٖٞوا ْٝخٖوٜ اىَحو٘ز اىصٕوسٛ بصٕوسة حْشوأ ٍوِ اىبوسع ٗ

حنُ٘ امبس األشٕواز ٍ٘صو٘دة بوأعيٚ ) اىطس ٜ رٌ حخمسع األشٕاز األخسٙ ٍِ اىبساعٌ اىضاّبٞت

 (.اىْ٘زة ٗأصغسٕا عْد راعدة اىْ٘زة

  ( زاظووَٞٞت) ّوو٘زاث غووٜ ٍحوودٗدةRacemose  عيووٚ اىعنووط ٍووِ اىعووابق حخنشووف األشٕوواز

حنوُ٘ )  , أٛ ميَوا اظوخطاه اىَحو٘ز اىصٕوسٛ حْشوأ أشٕواز صدٝودة, زأظٞا ّحو٘ أعيوٚ اىصٕوسة 

 (.امبس األشٕاز ٍ٘ص٘دة عْد راعدة اىْ٘زة ٗأصغسٕا  ٜ رَخٖا
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 ّ٘زاث ٍحدٗدة ٗغٞس ٍحدٗدة

 

ولخل يكون حفخة و زهار فيها مض ولماا ة ول  ولم ت حكون غير مح ل ة اين ا ولخل يكون حفخة 

  و زهار فيها مض ولم ت ول  ولماا ة حكون مح ل ة
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 :ولسهريت وملضاطكيفيت ولخ بير اض 

 .اىَعقظ اىصٕسٛ .1

 .اىط٘ىٜ اىقطاع .2

 .اىقاُّ٘ اىصٕسٛ .3

 :Floral diagramول طمط ولسهرز 

 :ٕ٘ زظٌ حفطٞطٜ َٝزو حسمٞب اىصٕسة

 ًٗضع اىَح٘ز اىصٕسٛ ٗاىقْابت بحٞذ ٝنُ٘ اىَح٘ز ىيفيف ٗاىقْابت ىالٍا. 

 اىفازصٞووت ىيعووبالث ,  ووٜ دائووسحِٞ ٍْمصوويخِٞ ٝوخٌ اىخعبٞووس عووِ اىعووبالث ٗاىبووخالث بووأر٘اض

 .ٗاىداخيٞت ىيبخالث

  ماُ اىَحٞظ  عذاٍخباعدة  األر٘اضٗحنُ٘ , ٍعاٗٝا ىعدد ٗحداث اىَحٞظ  األر٘اضٝنُ٘ عد

 .ماُ اىَحٞظ ٍيخحَاً  عذا األر٘اضظائبا بَْٞا ح٘صو 

  ٓظوبيخِٞ ح٘صود  أٛ بوِٞ موو, اىعبالث حنُ٘ ٍخبادىت ٍع اىبوخالث غاىبوا  أُ عىٚٝضب االّخبا

 .أٍاٍَٖا بخئ ٗاحدة 

  اىخٜ حشٞس عىٚ شنو اىَخل  ٜ رطاع عسضوٜ  ∞عْد اىخعبٞس عِ اىطيع َٝزو اىطيع بشنو

ٗعذا ماّوج االظودٝت ٍعوواٗٝت . اٍوا اذا ماّوج اىعوداة عقَٞووت ٝوخٌ ٗضوع ّقطوت ىيخعبٞووس عْٖوا, 

ٖا  ووٜ ىيبووخالث  ووٜ عووددٕا ٝساعووٚ مٞمٞووت ٗضووعٖا ٍخقابيووت أٗ ٍخبادىوؤ ٍعٖووا حعووب ٗضووع

ٗاذا ماّج االظدٝت  ٘ق بخيٞٔ ٝخٌ ٗصويٖا بواىبخالث بسظوٌ خوظ ٝ٘صوو بوِٞ اىَخول . اىصٕسة

 .ٗاىبخيت

  َٝزو اىَخاع بسظٌ رطاع عسضٜ ىيَبٞا اٗ  ٜ رَسة حدٝزت اىخنِ٘ٝ مَا ٕ٘ ٗاض  ححج

 .ٗٝسظٌ عدد اىَعامِ ٗاى٘ضع اىَشَٜٞ, اىَضٖس اٗ اىعدظت اىَنبسة 

  ٛاىخْاظس  ٜ اىصٕسةمَا ٝ٘ض  . اىغدٝت ٗعددٕا األرسان ٝبِٞ اىَعقظ اىصٕس. 

 :Longitudinal sectionولمباع ولبولل 
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ٕ٘ زظٌ حفطٞطٜ ىيصٕسة عْد حص٘ز ٍسٗز خظ ٍعخقٌٞ ٝبدأ ٍوِ ٍحو٘ز اىصٕوسة ْٗٝخٖوٜ باىقْابوت 

ٗٝبووِٞ . اىصٕسٝووت بأحضاٍٖووا اىْعووبٞت األصووصاءٗعْوود ٍووسٗز ٕوورا اىفووظ حسظووٌ , ٍازاًب٘ظووظ اىصٕووسة

 : اىقطاع اىط٘ىٜ

 ٝبِٞ ّ٘ع اىصٕسة ٍحٞطٞت اٗ ظميٞت اٗ عي٘ٝت. 

  ٝبِٞ االصصاء اىَفخيمت اىخٜ َٝس بٖا ٗاط٘اىٖا ٗحح٘زاحٖا. 

 ٝبِٞ ٗضع االظدٝت عيٚ اىصٕسة ٗشنيٖا ٗاط٘اىٖا. 

   ٌاى٘ضع اىَشَٜٞ  ٜ رطاع ط٘ىٜ ٗاىقيٌ ٗاىَٞع. 

 :Floral formulaولمانون ولسهرز 

ٗٝنخوب , عِ اىصماث اىخٜ حخَٞص بٖوا اىصٕوسة  اإلٝضاشٍِ  ٕ٘ اظخفداً زٍ٘ش ٍعْٞت ىيخعبٞس بشٜء

 ىصٕسٛ  ٜ ظطس ٗاحد ٍزو اىَعادىتاىقاُّ٘ ا
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  زهرة منخب ت

  زهرة لاي ة حناظر

  زهرة غير مخناظرة

 ♂ زهرة مؤنثت

 ♂ زهرة م كرة

 ♀ زهرة خنث 

 ك ولكأش

 ث ولخويج

 ط ولبلع

 ث ط وض يت فوق اخليت

 ً ول خاع

 ً  زهرة الويت

 ً زهرة ضفليت

 ً زهرة محيبيت

 غو غ ف زهرز 
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 مت حبمد اهلل

 أصبت فمه اهلل إن 

 وان أخطأت فمه وفسي والشيطان

 الوهييب منى 

 


