
 
 العممية الثامنةالجمسة 
 ار والبذورــــــــــــالثم

                                                                                                                        : رةــــالزه
 ساق تقاربت عقدىا  وسالمياتيا وتحورت أوراقيا إلى األوراق الزىرية لمقيام بعممية التكاثر كما تحور عنق الورقة لمعالق

 
                                                                                                                            رة:ـــــالثم

عضو حافظ لمبذور أو األجنة النباتية ينتج بشكل ثانوي عن عممية التمقيح النباتي كنتيجة مباشرة لمتغيرات التي تصيب 
 الزىرة بعد عممية المقاح. 

 تتحول إلى ثمرة واألزىار المختمفة تعطي ثمار مختمفة .  الزىرة
 
 

 



                                                                                                                   ار :ــــــــــــــــالثم -اوال
                                                            الثمرة من :تنشا اغمفة الثمرة عن تحول اغمفة المبيض و يتكون غالف 

 وىو اما ان يكون اممس او اوبار او شعيرات او زغب .Exocarp غالف خارجي  -
قد يكون رقيق و قد يكون سميك و منو ينشأ معظم حجم الثمرة و فيو تمر الحزم الوعائية   Mesocarpغالف متوسط  -
 و ىو إما ان يكون صف واحد من الخاليا او عدة صفوف .  Endocarpغالف داخمي   -
 

                                 
 ثمار كاذبة –ثمار حقيقية       إلى:تقسم  نواع الثمار :أ
 –باالشتراك مع اجزاء الزىرة االخرى مثل التخت مثال )التفاحيات  المبيض: و فييا يكون تكوين الثمرة من  ثمار كاذبة -

 إجاص(
 خوخ (. –: و ىي التي تكونت من المبيض فقط مثال )مشمش  ثمار حقيقية -

       
 
 
 
 
 



 ثمار مركبة  –ثمار متجمعة  –ثمار بسيطة  ويمكن تقسيم الثمار إلى:  
منفصمة كل مبيض يعطي ثميرة صغيرة تتجمع بما يسمى بالتخت : تتشكل الثمار من عدة مبايض ثمار متجمعة  -أوالا 

 .وتوت العميق الزىري مثل الفريز

 
عبارة عن عدة ازىار مما يسمى بالنورة الزىرية موجودة عمى تخت زىري مرصوفة لجانب بعضيا  :ثمار مركبة -ثانياا 

 .األناناس و الرمان البعض مثل التين و 

             
 وىي التي تتكون من زىرة واحدة فقط وتقسم إلى :  :بسيطة ثمار -ثالثاا 

                                                        الغالف الثمري ذو طبيعة طرية غضة وتقسم إلى:   :  ثمار بسيطة طرية -أ    
الجدار الثمري جمدي أما الجداران الداخميان عصيريان وقد تحتوي عمى بذرة واحدة كما في     : بسيطة طرية عنبة -1

 .  والعنب والكوسا والبرتقال البندورةالبمح أو عدة بذور كما في 

                     
               ثمرة البرتقال:                                                                                                               

" يأخذ لون فالفيدو يسمى "تنشأ من مبيض عموي ممتحم بالكربل الجدار الخارجي سميك يمتاز بوجود الغدد المفرزة 
            " لبيدو" أما الجدار الداخمي ىو نسيج ليفي مكون من باقي قشرة الثمرة األلبيدو"" ار المتوسط د, الجيزالحمضيات المم



                             فيو غشائي يقسم الثمرة إلى فصوص تحوي أكياس عصيرية .                                     
تنشأ من مبيض سفمي من ثالثة كرابل ممتحمة , قشرة الثمرة ىي الجدار الخارجي أما الجزء      ثمرة القرع أو الكوسا:

                                                                                                                               المحمي فيقع بين الجدارين المتوسط والداخمي 
                                                                                                    حسمة:رة بسيطة طرية ثم -2

تنشأ من مبيض عموي أو سفمي عند النضج ليا بذرة واحدة . الجدار الخارجي رقيق والمتوسط لحمي سميك والجدار الداخمي 
 مثل جوز اليند والخوخ والزيتونصمب متخشب ويحتوي بداخمو بذرة 

 

                                        
 تعتبر من الثمار الكاذبة ألن جزئيا المحمي ينشأ من أجزاء أخرى غير المبيض    ثمرة بسيطة طرية تفاحية: -3
 

               
 

 تتميز بأن أغمفتيا الثالث جافة وقاسية وقد تكون متخشبة وتقسم إلى:   ثمار بسيطة جافة: -ب      
:   تنشأ من مبيض عموي وتتكون البذور من الشق البطني وعند النضج يتفتح الشق الظيري وقد   بسيطة جافة متفتحة -1

 نصادف انفتاحيا من الخطين البطني والظيري مثل نبات البسمة 
 بيضيا عموي لكنيا تتفتح من الدرز البطني فقط مثل ثمار نبات العايق :  مبسيطة جافة جرابية -2    

:  ثمرة طويمة ضيقة ذات حجرتين وتتفتح من أسفل بمصراعين تاركة حاجز شفاف بين  بسيطة جافة خردلة -3
 المصراعين وعميو تتوضع البذور   مثال نبات المنثور 

 أقصر وأعرض ويمثميا نبات كيس الراعي تشبو الخردلة لكنيا   بسيطة جافة خريدلة: - 4    
                                                           :    تحتوي عمى مسكنين أو أكثر تتفتح بطرق عدة: بسيطة جافة عمبة - 5 
 انفتاح بالثقوب كما في ثمرة الخشخاش.  *



 انفتاح باألسنان تنشق العمبة من األعمى إلى منتصف الثمرة كما في القرنفل *
                * انفتاح عرضي تنقسم العمبة لنصفين في مستوى أفقي فيصبح الجزء العموي كغطاء وتبقى البذور في القسم السفمي 

 ثمرة نبات الداتورا والدفمة انفتاح طولي تنفتح العمبة إلى أكثر من جزء بعدة مستويات رأسية مثال * 
 :* انفتاح باالنفجار كنبات قثاء الحمار

 

 
 
: الثمار ال تتفتح عند النضج بل تنتقل البذور مع كامل الثمرة ولكي تقوم بدورىا  ثمار بسيطة جافة" غير متفتحة" -6

 :واعــــعدة أنالتكاثري ال من تحمل الجدار الثمري سواء كميًا أو جزئيًا وليا 
 ثمرة جافة صغيرة وحيدة البذرة غالفيا غشائي أو جمدي مثل الفريز وشقائق النعمان ثمار فقيرة : 
 تميز العائمة المركبة وفييا بذرة واحدة فقط مثل عباد الشمس : ثمار سبسالء 
  والرز كالقمح والذرة النجيميات: الجدار الثمري يمتصق بشدة مع مكونات البذرة ويصعب فصميا كما في  ثمار برة 
  تحوي بذرة واحدة منفصمة عن الجدار الثمري مثل الجوز, البندق , الكستناءثمرة بندقة : 
  ويساعد في  مري ليشكل جناح قد يكون مفرد او مزدوج أو ريشيث: الثمار جافة يمتد جزء من جدارىا الثمار مجنحة

 انتقال البذور مع اليواء مثل اليندباء البرية 
  :تتشقق الثمار فقط عند النضج وىي وحيدة البذرة كما في نبات المستحية  ثمار منشقة 



            
 الذرة " ثمرة برة "                     اليانسون   "ثمرة منشقة"                    

       
 
 
 

                     
 الكستناء " ثمرة بندقة"                                   الزيزفون " الثمار المجنحة"            

 
 
 
 
 
 
 



 
 مكونات البذرة الرئيسية:

 

 
 

 تتألف البذرة من األجزاء الرئيسية التالية:
 وىو بشكل عام قاس عدا النجيميات وظيفتو حماية البذرة غالف البذرة: -1
يتألف من :                                                                                                                الجنين:  -2
 الفمقات قد تكون واحدة " أحاديات الفمقة" أو ثنائية " ثنائيات الفمقة" أو عديدو الفمقات كما في معراة البذور  -أ

 إذا نمت ىذه السويقة قبل األجزاء األخرى يكون اإلنبات أرضي ( السويقة فوق الفمقات )  -ب
 السويقة تحت الفمقات )إذا نمت ىذه السويقة تدفع الفمقات فوق سطح التربة فيكون اإلنبات ىوائي( -ج
 البرعم أو البريعم يقع أعمى السويقة فوق الفمقات وىو الذي يعطي النمو الخضري  -د 
 المجموع الجذريالجذير ىو الذي يعطي  -ه

 ار البذور :شأهم طرق انت
يتم بواسطة  آليات عديدة مثل اليواء شريطة أن تكون خفيفة أو مزودة بآليات تسمح ليا بالطيران كامتالك اجنحة او  -1

 زغب .
 انتشار بواسطة الماء : كما في بذور جوز اليند -2
أشواك و خطا طيف تسمح ليا بأن تعمق بفراء او جمد  انتشار بواسطة الحيوان شريطة ان تكون تمتمك ىذه البذور -3

 الحيوان و كذلك عبر معابرىا و تتحمل .
 أي يصيب غالفيا البذري نوع من التحمل و في حال سقوطيا مع الروث فانيا تجد بيئة مالئمة لإلنتاش  -4
 بواسطة االنسان -5
 

 نهاية الجلسة العملية


