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 :ال&%اض#ة ال�ان�ة

 : Flowesاالزهار 

ال<ه7ة: هي ساق م"*,ر سالم;اتها ق789ة و6ع4 ور3قاتها ق0 ت*,رت ل/ي تق,م +*(ل اع'اء ال"&اسل ال"ي 

و3"/,ن  Flower- axisب,اسJ"ها ت"/,ن الHIور وت"/اث7 ال&Gاتات ت/اث7ا ج&D;ا. ت"AB7 ال<ه7ة م@ م*(,ر زه7? 

 على ق(ة االوراق ال<ه37ة

Receplecle- Tourus  @اقي مGء ال>Oات. اما الJ;*)ل ال)*P ?Hء م@ ال(*,ر ال<ه7? ال>Oوه, ال QR"ال :

. االزهار في حالة وج,دها في مO(,عات تع7ف  Pedicelال(*,ر الRP ?Hل, م@ االوراق ال<ه37ة Pع7ف +الق(ع 

 . lnflorescences+ال&,رات 

 ت"/,ن ال<ه7ة ال/املة:

 اع'اء ال"&اسل ال37BHة-االساس;ة : أ االوراق ال<ه37ة-١

 اع'اء ال"&اسل االنX,3ة-ب                                  

٢- Aاع0 على جلDاالوراق ال<ه37ة غ78 االساس;ة: وهي االوراق االضا[;ة ال"ي ت*(ي االج<اء االخ7] وال"ي ت

;ة الHOا+ة.  ال*7bات ال(لق*ة ب7ائ*"ها ال<B;ة او ال,انها ال<̀ا

Cyclic.يJ;*)ام الc&ى ال)DP 7Xفي س,ار واح0 او اك QR"االوراق ال<ه37ة على ال QIاذ رت : 

Tetra cyclic .اتJ;*ات اذ وج0ت في ار6ع مJ;*)ة ال;eر6ا: 

Penta cyclic .اتJ;*)خ(اس;ة ال: 

 خ'7اء الل,ن      Calyxال/أس       -١ال(*;Jات غ78 االساس;ة:   

 مل,نة وتD(ى الI"الت  Corollaال",3ج     -٢                               

Dichlamydeous  نا غالفا,hان مJ;*)اءی@: اذ وج0 ال/اس وال",3ج م&ف9ل8@. اما اذ ات*0 الJال<ه7ة ذات الغ

 B(ا في حالة ال(,ز. monochlamydeousفان ال<ه7ة تD(ى بHات الغJاء ال,احPerienth  0زه37ا تD(ى 

 ال(*;Jات االساس;ة:
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الAnther  ?Hوال("Filament  mوال"ي ب0ورها م@ الStamens  l;Rی"/,ن م@ االسP0ة  lndroeciumالJلع -١

 ی"/,ن م@ ف89@ ی,جh+ 0ل م&ه(ا D;Bان P*",3ان على حI,ب اللقاح

 :ی"/,ن م@ ال/7ابل   Gynaeciumال("اع-٢

 قP 0*",? ال("اع على 67Bلة واح0ة B(ا في الR,خ-أ

 ال"فاح. خ(7B nابل B(ا في-ب

 ث(ان;ة 7Bابل او اكB 7X(ا في ال*(';ات.-ت

 مh,نات ال/67لة:

 ت,ج0 ب0اخلة الI,3'ات ال"ي ت"/,ن م&ها الHIور. overyمI;4 -أ

 styleی&"هي ال(O+ 4;I<ء رq;ع وضP p8ع7ف +القلo -ب

 :وh3,ن غالGا ل<جا الصJ;اد حI,ب اللقاح stigmaال(;oD-ت

 DP(ى +ال(b;(ةت&bأ الI,3'ة م@ ج<ء م&"فخ +ارز 

 س/ما هي مh,نات الI,3'ة ال(h"(لة ال"/,3@:

 ال8&,سلة(خ'7?):وهي Geارة ع@ جoD الI,3'ة وت"/,ن م@ B"لة خل,3ة.-١

 ال/;n الO&8&ي: و3,ج0 ب0اخلة ال&8,سلة و3*",? على ال&,اة ال(wنXة-٢

 االغلفة: وت*;l +ال&8,سلة وق0 ی,ج0 اك7X م@ غالف واح0 ح,لها.-٣

 Jات ال<ه37ة على ال"QR:س/وضع ال(*;

:و[;ه hP,ن م&JDGا او م*0+ا و3*(ل  Hypogynous Flowersاالزهار الDفلة ال(*;Jات (عل,3ة ال("اع) -١

ال("اع اعلى م&Jقة ب8&(ا ت"9ل ال(*;Jات االخ7] على مD",] ادنى م@ مD",] ات9ال ال("اع له B(ا في القJbة 

 والف7اولة والع&A وال7Iتقال.

:و[;ه hP,ن مقع7 وت/,ن ال(*;Jات االخ7]  3Epigynous Flowersة ال(*;Jات (سفل;ة ال("اع) االزهار عل, -٢

 في مD",] اعلى م@ ال("اع B(ا في ال/(7X] وال"فاح وال(,ز والO,افة.
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:وف8ها hP,ن ال"QR اج,ف P*(ل ال("اع في قاعة ب8&(ا  Perigynous Flowersاالزهار ال(*;Jة او ال0ائ37ة -٣

J;*)ل ال)*P.خ واالجاص وال,رد,Rا في ال)B ات االخ7] على حاف"ه 

 

 س/تقoD االزهار حAD اح",ائها على ال(*;8J@ االساس88@:

 

االزهار ال/املة او الX&Rى: ت*",? على الJلع وال("اع B(ا في حالة ال"فاح وال/(7X] والDف7جل و78XB م@ ان,اع -١

 الفاكهة االخ7].

Jلع وR3"في ف8ها ال("اع او ی,ج0 +9,رة مR"<لة B(ا في حالة االزهار ال(7BHة االزهار ال(7BHة: وت*",? على ال-٢

 ل/ل م@ ال&8Rل والGا+اz وال(,ز وال<3",ن وال7مان.

 االزهار ال(wنXة: ت*",? على ال("اع B(ا في االزهار ال(wنXة لX(ار الGا+اz ومعoc اص&اف ال/اكي ال"Oار3ة.-٣

Dioecious Plant اتات ث&ائ;ة الGات اخ7 : نGة على نXنw)ات االزهار الG7ة ت/,ن على نBH)وهي االزهار ال @hD)

 ك(ا في ال&8Rل والGا+اz و6ع4 اص&اف ال",ت وال/اكي وع&A ال(,سhادی@.

Monocious Plant  انh;Iز وال,Oا في ال)B اتG&ال nة على نفXنw)7ة والBH)ت/,ن االزهار ال @hD)ة الPاحاد

 ال/اكي.والI&0ق و6ع4 اص&اف ال",ت و 

Hermaphroditic Plant  ocا في حالة مع)B {&R)ات الG&ى +ال)DP ى فانهX&ات على ازهار خG&وهي اح",اء ال :

 ان,اع الفاكهة ال"فاح;ات وذات ال&,اة ال*37Oة وال*(';ات والع&A االمh37ي واالور6ي.

Poly gamo monocious ا في حالة ال(,ز  :في)B ةXنw7ة ومBHى وازهار مX&ات على ازهار خG&حالة اح",اء ال

 P*",? على ثالثة ان,اع م@ االزهار.

Poly amodioecious  ا في حالة)B ةXنw7ة او مBHى +اإلضافة الى ازهار مX&ات على ازهار خG&اح",اء ال :

 افة الى ازهار خ&Xى.ال<3",ن وال7مان حB ?,"*P {8اله(ا على ازهار م7BHة +اإلض

 lnflorescences or Flowers Clustesال&,رات 

ال&,رة: هي ح(ل االزهار على ال7Obة فهي اما ان ت/,ن مف7دة او في مO(,عات اما ال(*,ر الP ?H*(ل هHه 

:ADلفة ح"Rال مh7اخ وت,ج0 ال&,رات +أش)bى +ال)D;] االزهار 
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 �7ق تف7عها-١

 �,ل او ق79 م*,رها-٢

 اع االزهاروج,د اق(-٣

وف8ها ی&"هي م*,ر ال&,رة   7�Cymose Typeق ال"ف7ع في م*,ر ال&,رة اما م*0ودة واالولى تD(ى س;(;ة -٤

 Racemoseاالصلي ب<ه7ة [;قف ن(,ه وت7Rج االزهار االخ7]. اما ال&,رات غ78 ال(*0ودة تD(ى ال7اس(;(;ة 

Type 7ج االزهارRالق(ى ف"/,ن  وف8ها ی&(, م*,ر ال&,رة ب0ون ح0 معل,م وت Aام ال"عاقc&7اخ ب)bم,زعة على ال

 االزهار ال*0یXة اق7ب الى الق(ة والقP0(ة اق7ب م@ قاع0ة الb(7اخ وه&الm ان,اع م@ االزهار ال7اس;(;ة

االزهار ال7اس;(;ة ال(GB7ة: وف8ها ال P*(ل ال(*,ر االصلي ازهار مGاش7ة على ف7وع جانI;ة عل8ها ن,رات راس;(;ه -أ

وف8ها ی"ف7ع الb(7اخ ال<ه7? الى ن,رات +J;Dة B(ا  Compound spadixامXل"ها االغ437 ال(J;D+ AB7ة وم@

 في حالة ال&,رات ال(7BHة وال(wنXة ل&8Rل ال"(7.

 وه&الm ان,اع اخ7] م@ ال&,رات اه(ها ما یلي:

:وهي ال&,رات ال"ي ی"ف7ع بها ال(*,ر االصلي +37Jقة تR"لف ع@ �Mixed Clusers  p37ال&,رات ال(R"لJة-١

تف7ع ال&,رات الOانI;ة ف(Xال ی"ف7ع ال(*,ر االصلي +ال37Jقة غ78 ال(*0ودة (راس;(;ة) وت"ف7ع الف7وع الOانI;ة +ال37Jقة 

 ن,رات س;(;ة.ال(*0ودة (س;(;ة) B(ا في حالة الع&A فالع&ق,د ی"/,ن م@ ن,رة دال;ة ف7وعها Geارة ع@ 

: وهي ن,رة مGB7ة ف7وعها الOانI;ة م0الة الى االسفل وهي غالGا ما ت/,ن ن,رة ع&ق,دPة Panicleال&,رة ال0ال;ة 

 مGB7ة.

: وف8ها hP,ن الb(7اخ ش*(;ا مO,فا وت,ج0 االزهار ب0اخلة وهي تGbه ال&,رة ال7أس;ة Syconusال&,رات ال"8&8&;ة -٢

7ك اال الف"*ة ال(غJاة +األوراق ال*7ش�;ة وهي Geارة ع@ مOام;ع م@ ع0ة ن,رات ل, انpIJ بها الb(7اخ، ولo ی"

س;(;ه مR"<لة B,نQ ما GbPه ال7اس ال(قفلة B(ا في ال"8@ والO(8<. وث(7ة ال"8@ العاد? Geارة ع@ ث(7ة مGB7ة 

Multiple Fruit ة فJارج ب,اسR3فا ی"9ل +ال,Oعلى ت ?,"*P ة صغ78ة ت"/,ن م@ حامل زه7? ل*(ي ناضج*"

 تD(ى الع8@

وJG3@ هHا ال"O,�3 م@ ال0اخل االزهار ال(wنXة ما ع0ا الO<ء القA37 م@ الف"*ة حP {8*(ل م*ل االزهار ح7اشف 

 صغ78ة م"0اخلة مع +ع'ها الGع4 ق7ب م0خل الف"*ة.
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 اما ال"8@ ال7I? (االزم78?)ی,ج0 داخل تO,3فها ثالث ان,اع م@ االزهار:

 ب الف"*ة.االزهار ال(7BHة ق7 -أ

 :الع�;(ة. Gall Flowersاالزهار ال0رن;ة -ب

 : وت,ج0 في قاع ال"Pistillate .�3,Oاالزهار ال(wنXة .-ت

 وازهار ال"8@ (ع�;(ة + مwنXة +ذ37Bة)
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 :ال/ل-�ح واالخ)اب

 ال"ل�;ح : ه, Geارة ع@ ان"قال حI,ب اللقاح م@ م",ك االسP0ة الى م;اسo ال/7ابل.

 ال,سائل ال"ي ی"o بها ال"ل�;ح؟س/ما هي 

الOاذب;ة :ع&0ما ت/,ن االزهار خ&Xى وال(",ك اعلى م@ ال(;اسo وع&0ما ت&'ج حI,ب اللقاح وت&'ج ال(",ك فان -١

 حI,ب اللقاح تDقl +الOاذب;ة على ال(;اسo ال&اضOة ال(D"ع0ة لالس"�Gال حI,ب اللقاح

 وال(;اسo م"Oاورة وت&'ج في وقQ واح0. ال(المDة: ی"o ع&0ما ت/,ن االزهار خ&Xى وال(",ك-٢

ال37اح: ی"o ع&0ما ت/,ن االزهار وح08ة الn&O او ع&0ما ت/,ن االزهار خ&Xى ول/@ ه&الm ع,ائp ت(&ع ان"قال -٣

 حI,ب اللقاح +الOاذب;ة او ال(المDة.

 ال*7bات: نفn ال/الم الH? انpIJ على ال37اح.-٤

,ن االزهار وح08ة الB n&O(ا في ن8Rل ال"(7 ح8} نGDة ال"ل�;ح ص&اe;ا ب,اسJة االنDان و3*0ث ع&0ما ت/-٥

+ال37اح B(ا ان ن,ع ال&,رة  االغ37';ة غ78 مغ7? لل*7bات وال ObPعها على ز3ارتها والب0 م@ اج7اء ال"ل�;ح ب,اسJة 

ع ال"ل�;ح  االنDان حh)P {8@ ات(ام ع(ل;ة ال"ل�;ح و7O3] اP'ا في حالة االزهار الX&Rى ع&0ما ت,ج0 ع,ائp ت(&

+ال,سائل الDا+قة B(ا في القJbة الن االزهار فق78ة ال7ائ*ة ال ت&HOب ال8ها ال*7bات +اإلضافة الى ان االزهار م7hGة 

 . protandrousا? ان ال(;اسo ت&ف"ح قIل ال(",ك B(ا في حالة اص&اف الO,ز والh;Iان  protogenousال("اع 

 خلJي-٢ذاتي      -١ان,اع ال"ل�;ح    

 Self – Pollinationال"ل�;ح الHاتي : -١

 nزه7ة اخ7] م@ نف oD;ال<ه7ة او م nنف oD;ب اللقاح م@ زه7ة م@ ص&ف مع8@ م@ الفاكهة الى م,Iه, ان"قال ح

 ال9&ف B(ا في ال(b(� والR,خ وال/7ز ال(7 والع&A والO,افة والbG(لة.

8@ م@ الفاكهة الى م;oD زه7ة ص&ف اخ7 تا+ع ال"ل�;ح الRلJي: ه, ان"قال حI,ب اللقاح م@ زه7ة م@ ص&ف مع-٢

 ل&فn ال&,ع B(ا في حالة معoc اص&اف االجاص ال;ا+اني.
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 س/ما هي الع,امل ال"ي تwث7 على ان,اع ال"ل�;ح؟

 ع0م تف"ح االزهار: ال"ل�;ح الDائ0 ه, الHاتي-١

Hه الcاه7ة وتD(ى ال&Gاتات ال"ي تcه7 ف8ها ه Homogamyن',ج ال(;اسo وال(",ك في ان واح0-٢

Homogamous Plants .اGاتي غالHد ف8ها ال"ل�;ح ال,D3و 

وتD(ى هHه ال&Gاتات  Dichogamyاما في حالة ع0م ن'ج االع'اء ال(7BHة وال(wنXة في وقQ واحJ;] 0لp عل8ها 

 و73جح لها ال"ل�;ح الRلJي وتقoD الى مO(,ع"Dichogamous Plant :@8في هHه ال*الة 

B(ا  Protogynous plantوتb(ل ال&Gاتات ال"ي ت&'ج م;اس(ها قIل م",Bها وJ3لp عل8ها ال&Gاتات م7hGة ال("اع -أ

 في القJbة.

B(ا  protandrous plantتb(ل ال&Gاتات ال"ي ت&'ج م",Bها قIل م;اس(ها وJ3لp عل8ها ال&Gاتات م7hGة الJلع -ب

 في حالة معoc اص&اف الO,ز والh;Iان ح8} ال&,رات ال(7BHة ت&'ج قIل ال&,رات ال(wنXة.

 تA8B7 ال<ه7ة:-٣

Heterostyly ة فاما ان ت/,ن االقالم ق789ة اوGة واالقالم غ78 م&اسP0وهي ال*الة ال"ي ت/,ن ف8ها ا�,ال االس:

 انع ال"ي تعp8 ال"ل�;ح الHاتي.ا�,ل م@ االسP0ة B(ا في حالة القJbة وهHا Pع"7I م@ ال(, 

٤-: @hD)7ة واح0ة  خاص;ة ث&ائ;ة الO7ات و3ل<م شb*ة الJا ب,اس;Jیلقح خل zا+اGي فالJلRت(8ل الى ال"ل�;ح ال

 ملق*ة ذ37Bة ل/ل ع7bة ش7Oات انX,3ة وHBلm ن8Rل ال"(7 یلقح خلJ;ا ب,اسJة االنDان.

افp ب8@ حI,ب اللقاح والI,3'ات رغo ان Bل8ه(ا مh"(ل ا? انه ال ی,ج0 ت, : lncompalibiltyع0م ال(,افقة -٥

 ال"/,3@ على اداء وض;ف"ة.

 س/تقo;D ان,اع الفاكهة حAD ن,ع ال"ل�;ح بها؟
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h)P@ تع�37 االن,اع ذات;ة ال"ل�;ح +انها ان,اع الفاكهة ال"ي معoc اص&افها ذات;ة ال"ل�;ح وال"ي تعJي م*9,ال Bامال 

 الى : ب0ون تل�;ح خلJي تقo;D الفاكهة

 ان,اع الفاكهة ذات;ة ال"ل�;ح:-أ

 ال"فاح خ9,صا االص&اف ال(*ل;ة.-١

 ال/(7X](معoc االص&اف ال(*ل;ة)-٢

 الR,خ وال&/"ار3@ (الR,خ االملn)-الDف7جل   ث-٣

 ال(b(� واالجاص االور6ي(+ع4 االص&اف) واالجاص ال;ا+اني-٤

 الO,ز (+ع4 االص&اف)-٥

 ال/7ز ال(7-٦

 المh37يالع&A االور6ي وا-٧

 ال7مان معoc ان,اعه-٨

 ال*(';ات والO,افة والbG(لة-٩

 ان,اع الفاكهة خلJ;ه ال"ل�;ح وتقoD الى ثالثة مO(,عات:-ب

 االن,اع ال"ي ت"لقح ب,اسJة ال37اح وتb(ل الO,ز والh;Iان وال<3",ن والI&0ق وال/D"&اء.-١

&اف االمh37;ة الفاخ7ة و6اقي االص&اف العال(;ة االن,اع ال"ي ت"لقح ب,اسJة ال*7bات وتb(ل ال"فاح (معoc االص-٢

وال/(7X] (معoc االص&اف االمh37;ة)واالجاص ال;ا+اني (معoc االص&اف) واالجاص االمh37ي واالور6ي وال/7ز 

.zا+اGال*ل, وال/اكي وال 

 .االن,اع ال"ي ت"لقح ب,اسJة االنDان وتb(ل ال&8Rل والقJbة و6ع4 اص&اف الO,ز والh;Iان وال"8@-٣

 ان,اع الفاكهة ال"ي ت",ال0 عHر3ا وال ت*"اج الى تل�;ح:
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 ال(,ز وال7Iتقال اب, ال7Dة وال"8@ العاد? (االص&اف ال*ل;ة وال(D",ردة ما ع0ا ال"8@ االزم78?) وت8@ س&Oار.

 ت,ز3ع ال(لق*ات في الDG"ان

 س/ما هي ال7bو� ال"ي AOP ان ت",ف7 في ال9&ف ال(لقح؟

 ث(ارة ذات o;q تOار3ة.-١

AOP ان ی0Iا ال9&ف ال(لقح +األزهار في نفn الD&ة ال"ي ی0Iأ ف8ها ال9&ف ال(7اد تل�;*ه ان لhP o@ م7hGا ع&ه -٢

 وفي نفn ال,قQ م@ الD&ة.

 AOP ان ی<ه7 ال(لقح في نفn الف"7ة لألزهار ال9&ف ال(7اد تل�;*ه.-٣

 ال(7اد تل�;*ه.AOP ان hP,ن ه&الm ت,افp ب8@ حI,ب اللقاح ال(لقح و3,6'ات ال9&ف -٤

Pف'ل ان PعJي ال(لقح B(;ة 78IBة م@ االزهار س&,3ا وان ت/,ن نGDة عال;ة م@ حI,ب اللقاح لقاحها قادرة على -٥

 االنGات واخ9اب الI,3'ات لل9&ف ال(<روع.

ال(لقح Pف'ل اخ";ار االص&اف ال"ي تO,د +الJقn وال"67ة ال(&<رع ف8ها ال9&ف ال(7اد تل�;*ه وAO3 زراعة اشOار 

 ه&الm انc(ة ع0ی0ة م&ها:ب&cام مع8@ ح"ى ت/,ن االشOار +Xhافة Bا[;ة وح"ى DPهل ج(ع ث(ارها و 

 h)P@ زراعة اشOار ال(لقح +(ع0ل صف ل/ل صف8@ م@ اشOار ال9&ف ال(7اد تل�;*ه.-١

 +(ع0ل صف ل/ل ار6عة صف,ف.-٢

 ى ح0 س,اء B(ا في الhbل:م,قع اشOار ال(لقح ثال} ل/ل ش7Oة في ال9ف ال7اس;ة واالف�;ة عل-٣

 تأث78 ال"ل�;ح على ان,اع م@ الفاكهة ذات;ة ال"ل�;ح:

 [7X)/78 م@ اص&اف ال"فاح والXB ا في حالة)B يJلRت,ج0 +ع4 ان,اع الفاكهة ال"ي ی<داد م*9,لها +ال"ل�;ح ال

ال(7ة ان(ا یwث7 على والل,ز وه&الm ان,اع اخ7] م@ الفاكهة تR"لف في هHا االتOاه فال یwث7 ال"ل�;ح الRلJي +

خ9ائ� ث(ارها فw8د? الى اح",اء الX(ار على بHور في االص&اف عP0(ة الHIور وت<03 ع0د الHIور في االص&اف 
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م*0ودة الHIور B(ا في حالة ال7Iتقال اب, ال7Dة (عP0(ة الHIور) وB(ا في حالة ال7Iتقال الbام,تي والRل8لي 

 االب;4(م*0ودة الHIور).

,اع ال*(';ات الHIر3ة Bال7Iتقال ال(*لي وال7hD? فان ال"ل�;ح الRلJي ی<03 العق0 وw3د? الى وف7ة اما +ال&GDة ألن

ال(*9,ل شأنه في ذلm شان الفاكهة الHIر3ة ال"ي تAID ال"ل�;ح الRلJي ز3ادة في ال(*9,ل. خالPا ال&*ل تع(ل 

م@ ال&*ل ل/ل ف0ان (دونo ون9ف) م@  على ز3ادة اح"(ال ال"ل�;ح وتع(ل على ز3ادة ال(*9,ل وت/في خل;ة واح0ة

 م على ال&cام ال(67ع.٥ش7Oة +ال(",سl ال(Dافة ب8&ها  ١٦٠الفاكهة ال(*",? على 

 ال"ل�;ح ال9&اعي

 +ع4 ان,اع الO,ز والh;Iان.-٣القJbة   -٢ن8Rل ال"(7  -١اهo هHه االن,اع 


