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 تيبالنيف انتصال

Plant Taxonomy 

 
 arrangemeny= مشتق من كلمة اغريقية مؤلفة من مقطعين هما Taxonomyان مصطلح 

 Taxisو Nomos=Law(قانون الترتيب)ي أ. 

سباب التي في الكائنات الحية وكذلك بحث األ ووصف التغيرات : هو دراسةTaxonomyويمكن تعريف مصطلح 
معالجة البيانات المتحصل عليها من اجل الحصول على نظام تصنيفي  ومن ثمدت الى مثل هذه التغيرات أ

 .الحية في مجاميع استنادًا الى أوجه التشابه واالختالف والعالقات الوراثية فيما بينها الغرض منه وضع الكائنات

 :التصنيف النباتي تعريف علم

متحجوورف فووي وحوودات تصوونيفية متتاليووة ومتدرجووة الحجووم هووو العلووم الووذي يهوودف الووى وضووع الكائنووات النباتيووة الراهنووة وال
اسووتنادا الووى عالقووة القرابووة الحقيقيووة فيمووا بينهووات كمووا يهووتم بترتيووب هووذه الوحوودات وتنسوويقها فووي نظووام علمووي متكاموول 

 يعكس المسيرف التطورية للعالم النباتي.
 الوحدات التصنيفية للعالم النباتي:

 .ومتميزفبصفات أساسية متشابهة  أفراد نباتية تتمتع النوع: مجموعة-1
 أنواع نباتية تربطها مع بعضها عالقة قرابة حقيقية  الجنس: مجموعة-2
 حقيقية.مجموعة أجناس متشابهة ذات قرابة  الفصيلة:-3
 مجموعة فصائل قريبة من بعضها من ناحية األصل. الرتبة:-4
موووا بوووين صوووفين  Angiospermaeالبوووذور فموووثال تووووزع جميوووع مغلفوووات  متشوووابهة:يوجووود موووا بوووين رتوووب  الصوووف:-5

 فلقة.ثنائيات وحيدات فلقة و 
 متشابهة. : تضم الشعبة صفوفاً او الساللة الشعبة-6

 (:Binomial nomenclature) العلمي االسم أو الثنائية التسميةنظام 

 السويدي المالع النظام هذا وضع الحيةت األنواع لتسمية الرسمية الطريقة اسم هي النباتي علم التصنيف في
 :مصطلحين تركيب من يتألف االسم أن الى تشير الثنائّية التسمية فإن الكلمة تشير لينيوست كما كارولوس
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 )األول( الجنس. األساسي االسم -1

 .النوع الثانوي )الثاني( االسم -2

 يكتب بينما كبير ياستهالل بحرف( genus name: باإلنجليزية( )الجنس اسم) األساسي باالسم األول االسم يبدأ 
 .مائلة بطريقة الكلمتان وتكتب دائمًات صغيرف بأحرف النوع اسم

 .(.Helianthus annuus: بالالتينية) لنبات زهر الشمس الحولي العلمي االسم المثالت سبيل على

 اتات:لتصنيف النبالمعتمدة لصفات ا
 ايجاز الصفات المستعملة كأساس لتصنيف النباتات بما يلي:يمكن 

 -4 -التركيب الخلوي -3-المظهر الخارجي الدقيق لمختلف األجزاء النباتية  -2- المظهر الخارجي العام -1
تشابه واختالف  -6-وجود أو عدم وجود أنسجة وأعضاء خضرية معينة  -5-تنظيم الخاليا في الجسم النباتي 

 التراكيب الوراثية.

 كمثال على التصنيف النباتي. من األساس األخير سوف نعتمد على الزهرفنطالقًا وا

 أعضاء التناسل يف النبات

خاليوا جنسوية وحيودف تسومى  نباتوات الودنياهوي غالبوًا فوي الالنبات بوظيفة التكاثر الجنسيت و تقوم أعضاء التناسل في 
 .بنية خاصة أكثر تطورا وتعقيداً  ت بينما تأخذ في النباتات الراقيةاألعراس

  :الزهرة –أواًل 

الشكل األكثر تطورًا ألعضواء التكواثر الجنسوي فوي عوالم النبوات )مغلفوات  -الثمارالبذور و  –تعد الزهرف و مشتقاتها 
 (.Angiospermaeالبذور 

الغووالف الموذكر و المأنووث و توصوف فقوط بأنهووا تتميوز بوجوود ت و الزهورف أو تعريفهوا فووأمر صوعب جووداً تحديود مفهوووم أموا 
التوووأبير يوووتم فيهوووا ف هوووي عضوووو متخصوووا بإنتووواع األبووووا  واألعوووراس و ت بينموووا يووورا بعوووض العلمووواء ان الزهووور الزهوووري

  .ث تتشكل البذور وأحيانًا الثماراإللقاح حيالمتصالب و 
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ساق قصيرف تقاربت عقدها وسالمياتها وتحورت أوراقها للقيوام بوظيفوة التكواثرت كموا يتوقوف النموو  :الزهرة تعرف
فوي تتموايز الزهورف الطبيعيوة الحوال فوي الغصون الخضوريت القمي بعد تكوين األجزاء الزهرية خالفا لما هو عليوه 

رف أيضووّا بوودءًا موون نتيجووة نمووو البوورعم القمووي للفووارع الوورئيس أو الفوووارع الجانبيووة كمووا تتشووكل الزهووغلفاااا الباا ور م
 . القنابةت تنمو الزهرف في هذه الحالة في ابط ورقة خضراء تسمى البرعم اإلبطي

والبيضوونات ت كما تتشكل األبوا  الكبيرف لع في أعضاء خاصة بها هي األسديةحبات الطشكل األبوا  الصغيرف و تت
األنثوية في زهرف واحدف تسومى الزهورف تمع األعضاء التناسلية الذكرية و غالبًا ما تجت و أعضاء خاصة هي الكرابل في

تتموايز الموذكرف و شوكل األسودية فوي أزهوار خاصوة هوي األزهوار أحيانوًا تتجونس(ت و في هذه الحالة )خنثوية أو ثنائية ال
س أزهوار وحيودف الجون األزهار سوواء الموذكرف أو المؤنثوةالكرابل في أزهار أخرا هي األزهار المؤنثة تسمى مثل هذه 

 أو منفصلة الجنس كما في الذرف.

 أجزاء الزهرة:

 :المحيطمن الداخل باتجاه يسية هي تتألف الزهرف الكاملة في مغلفات البذور من أربعة أجزاء رئ

 الكربلة.للمأنث تسمى الوحدف البنائية  والبيضونات.تشكيل األبوا  الكبيرف  وتؤدي وظيفة: الكربلة -1

 الوحدف البنائية للمذكر السداف. الطلع. تسمىوحبات بتشكيل األبوا  الصغيرف وتقوم : السداة -2

 .العقيمة تدعى البتالتالملونة و  الزهرية يتألف عادف من عدد من األوراقو  :التويج -3

 .العقيمة تدعى السبالتالخضراء و  يتألف عادف من عدد من األوراق الزهريةو  :الكأس -4

عضوو التناسول  الكربلوةعد تالتناسلية الحقيقية في الزهرفت و ساسية هي حماية األعضاء الكأس بوظيفة أيقوم التويج و 
ت و تتموايز األكيواس الجنينيوة )المشورات العروسوية األنثويوة( هوافوي باطن البويضوات األنثوي فوي الزهورف طالموا تتشوكل

اذ يجووري تمووايز حبووات الطلووع فووي  –ت بينمووا يعوود المووذكر عضووو التناسوول الووذكري فووي الزهوورف البويضوواتضوومن هووذه 
 .تشة سوا المشرف العروسية الذكريةأسديته و ماحبة الطلع المن

را  أوراقوًا تسومى يحمول الشوموقود  الزهورفتقصوير يسومى شومرا   أسوطوانييحمل الزهرف على السواق عوادف محوور  -
 .الطئةالزهرة الذرف فتسمى القمح و الزهرف في بعض النباتات كقد يغيب أو يضمر شمرا   القنيباتت
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ت قود يتوقوف النموو حيث البنية و المكوان نهايوة السواقأما قمة الشمرا  المنتفخة فتسمى كرسي الزهرف و هو من  -
نموهووا حتووى نضووج الثمووار و لهووذا السووبب يكتسووب كرسووي  القمووي لهووذه النهايووة مبكوورًا و فووي حوواالت اخوورا يسووتمر

 الزهرف اشكااًل عديدف:

 فمنها المخروطي كما في جنس المغنوليا (Magnolia و )الحوذان (Ranunculus) 

   قد يكون كرسي الزهرف مستوي أو مسطح كما في زهر الشمس الحولي وHelianthus annuus. 

 كموا فوي الوورد  قود يكوون كرسوي الزهورف مقعور أو علوى شوكل قودح Rosa canina  المشوم  وPrunus 
armeniaca. 

تتوضوع القطووع الزهريووة عووادف علوى كرسووي الزهوورف علووى شوكل حلقووات أو دوائوور تسوومى األزهوار فووي هووذه الحالووة أزهووار 
ريووة أو أربووع و تتشووكل ( دوارف زهريووة و لكوون غالبووًا مووا يبلووس عووددها خمووس دوارات زه16 – 1دواريووة و تتووراوح بووين )

 :ليكالتا

أحيانوًا فوي و حلقتوين )ت و تنتشر البوتالت فوي حلقوة واحودف أيضوًا بينموا تنوتظم األسودية فوي تشكل السبالت حلقة واحدف
 .رًا تتوضع الكرابل في حلقة واحدف( و أخيحلقة واحدف

عديوودف  فووي أنووواعو  (Daucusتسوومى األزهووار ذات الحلقووات الزهريووة األربووع األزهووار رباعيووة الوودوار كمووا فووي الجووزر )
 .(Umbelliferaeأخرا من الفصيلة الخيمية )

 ال دوارياةت تسمى األزهار في هذه الحالوة أزهوارًا ة على كرسي الزهرف بصورف حلزونيةنادرًا ما تتوضع القطع الزهريو 
 كما في المغنوليا.

تترتوب علوى  بوتالت(( أن جزءًا مون القطوع الزهريوة )السوبالت و الRanunculaesو أخيرًا نالحظ في الحوذانيات )
رًا اتسووومى مثووول هوووذه األزهوووار أزهووو( تتوضوووع بصوووورف حلزونيوووةت و الكرابووولشوووكل دوارات و أن الجوووزء البووواقي )األسووودية 

 كأنهوا بضوع –ت تعود الحلقوة الزهريوة المتطوورفلقطوع الزهريوةت األنوواع النباتيوة نصف دواريوةت يميوز التوضوع الودواري ل
 دورات مضغوطة جيدًا من الحلزون.
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 :Perianthلكم ا

أس مختلفي اللون بالكم كة يسمى الكم المتمايز الى تويج و يتألف من أوراق زهرية عقيمهو مجموع الكأس والتويج و 
 يسمى كمًا بسيطًا عندما تتمتع جميع قطعه باللون نفسه.المضاعف و 

الحموواض ( و Beta vulgaris) قوود يأخووذ الكووم البسوويط لونووًا أخضوور كالكووأس تمامووًا كمووا فووي الشوومندر العووادي -
(Rumex acetosa.) 

التوليووب قوود يشووبه الكووم البسوويط التووويج تمامووًا تسوومى قطووع الكووم الملونووة فووي هووذه الحالووة بووالبتالت كمووا فووي جوونس  -
(Tulipa spp و )( الحنطة السوداء السهميةFagopyrum sagittatum.) 

 :Calyxالكأس 

توويج مون جهوة بهوذه الحالوة بوظيفوة التقووم )أو ملونوة خيوة خضوراء اللوون متراصوة أو مترا عقيموة يتألف مون وريقوات
  .تسمى السبالت( جذب الحشرات للتأبير

 يانوًا يكوون الكوأس محاطوًا بحلقوةلكون أحتألف من حلقة واحدف من السبالت و غالبًا ما يكون الكأس وحيد الدوار أي ي
موووثاًل  (Rosaceae) الورديوووة( و Malvaceaeن الوريقوووات الزهريوووة تووودعى الكوووؤيس كموووا فوووي الفصووويلة الخبازيوووة )مووو

 .بالت حرف أو منفصلة أو ملتحمة مع بعضها قليال أو كثيراً تصادف الس(. Fragariaجنس الفريز)

 نميز:السبالت التحام لدرجة  استناداً و 

 (Brassica oleracea( والملفوف )Ranunculusالحرف تمامًا كما في جنس الحوذان )السبالت  -1

 قط.كأس ممزق تلتحم فيه السبالت في قواعدها ف -2

 كأس مجزأ تلتحم فيه السبالت حتى منتصفها أو أقل بقليل. -3

 (.Solanum tuberosum) كأس مجذافي تلتحم فيه السبالت حتى ثلثي طولها كما في البطاطا -4

 .تبقى فيه نهاية السبالت حرف فقط كأس مسنن -5
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 :Corollaالتويج 

أحيانًا الثانية هرف و الدوارف الثانية في الز  هي تؤلفملونة تدعى البتالت و  عقيمة يتألف التويج عادف من وريقات زهرية
 :حسب درجة التحام البتالتيمكن تمييز شكلين للتويج و ت الثالثةو 

 .Prunus cerasusالخو  الكرزي و  Rosa canina كما في الورد  :تويج منفصل البتالت -1

 .Convolvulus arvensisكما في الالف الحقلي  :تويج ملتحم البتالت -2

شعاعي الشكل عندما يمكن تقسيم التويج بأكثر من مستوا تناظري أو ازدواجي الشكل  تويج كالكأس تماماً يكون ال
 التويج بمستوا تناظري واحد فقط. عندما يمكن تقسيم

 :ملتحمة البتالت انتشارا هي التاليةمن أكثر التويجات ازدواجية الشكل 

بوتالت(  3شوفة سوفلى )و  اويتين شوفة عليوا )بتلتوان(غيور متسو شوفتين() جوزأينو يتوألف مون  التويج الشفوي: -1
 . Scrophulariaceaeالخنازيرية و  Labiataeكما في الفصيلة الشفوية 

يتألف من أنبوب ضيق ينتهي بوالبتالت الملتحموة علوى شوكل لسوين لوه عودد مون األسونان و  :التويج اللسيني -2
 مثوووول جوووونس الخووووس Compositaeتسوووواوي عوووودد البووووتالت كمووووا فووووي عوووودد موووون أجنوووواس الفصوووويلة المركبووووة 

Lactuca و زهر الشمس الحوليHelianthus annuus . 

التووويج المهمازي:يتوووألف مووون أنبوووب ضووويق لوووه امتووداد أجووووف يفووورز الرحيووق يسووومى المهمووواز كمووا فوووي زهووور  -3
 .Linariaالكتانية 

يوث تنتشور بخاصوة تسمى في هذه الحالوة تويجوات فراشوية حازدواجية الشكل منفصلة البتالت و وقد تكون التويجات 
 (Fabaceaeأو البقولية ) Papilionaceaeفي الفصيلة الفراشية 

 :Androecium السداة

تختلوف بنيوة  حبوات الطلوعتلصوغيرف بتشوكيل األبووا  الصوغيرف و هو مجموعة األسدية تقوم السوداف أو الورقوة البوغيوة ا
 .دفحدباختالف النباتات يرتبط ذلك بتكيف السداف مع طريقة تأبير م بنية المذكر كثيراً السداف و 
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 يمكن تصنيف األسدية حسب عددها:

  . Liliumمساويا لعدد أوراق الكم كما في جنس الزنبق عدد األسدية يكون  -1

الشووائع  اإلجووااكموا فووي الحوووذان و الوورد و  عوودف أضووعافقطووع الكوم أو  ضووعف عودد البووتالت أوعودد األسوودية  -2
Pyrus communis  الغار النبيلو Laurus nobilis  . 

الليلوووك  بووواتنأو الوووى سوووداتين كموووا فوووي  Cannaواحووودف كموووا فوووي جووونس الكنوووااف عووودد األسووودية يووونخفض الوووى سووود -3
Syringa vulgaris. 

الحوووذان أو بصووورف دواريووة كمووا فووي ل حلزونووي كمووا فووي جوونس المغنوليووا و تتوضووع األسوودية علووى كرسووي الزهوورف بشووك
 .Tulipaجنس التوليب 

 :رئيسين جزأينتتألف السداف الطبيعية من 

  .على كرسي الزهرفهو جزء عقيم يرتكز : و الخيط -1

  .الخصب من السدافوهو الجزء القمي و  المئبر: -2

الذي يجمع بين المسكنين الطلعيين للمئبور اال أن هوذا جزءًا ثالثًا هو النسيج الواصل و غالبًا ما نميز في السداف 
 .عن النسيج المؤلف لجدار المئبر النسيج ال يختلف كثيراً 

 :مييز الشكلين التاليين من المآبرة تفتح المئبر يمكن تاستنادا الى طريق

 .محور الزهرف أي ضمن الكيس الطلعييتفتح المئبر نحو الداخل باتجاه  :مآبر داخلية االلتفاف -1

 يتفتح المئبر باتجاه محيط الزهرف. :تفافمآبر خارجية االل -2

 :يمكن تمييز األشكال التاليةالخيط لشكل  وتبعاً 

البدائيووووووووووة موووووووووون مغلفووووووووووات البووووووووووذور كمووووووووووا فووووووووووي األنووووووووووواع  و حزمووووووووووة ناقلووووووووووة واحوووووووووودف فوووووووووويذالخوووووووووويط السوووووووووودوي  -1
 .  Ranunculalesالحوذانيات

 .معظم النباتات األخراة غير متفرعة كما في جنس الورد و تكون الخيوط السدوية بسيط -2
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 Alliumتعطوووي فروعوووًا جانبيوووة متنوعوووة األشوووكال مختلفوووة الوظوووائف كموووا فوووي البصووول الكوووروي  خيووووط سووودوية -3
sphaerocephalum. 

 :ذكر نميز الحاالت األربع التاليةاستنادا الى طريقة انتظام األسدية في الم

عووودد األسووودية مسووواويًا عووودد تنوووتظم السووودية علوووى كرسوووي الزهووورف فوووي دوارف واحووودف ويكوووون فيهوووا  :موووذكر مفووورد -1
 .السبالت

ون عوودد األسوودية ضووعف يكوولخارجيووة منهووا تقابوول السووبالت و ن اتنووتظم األسوودية فووي دوارتووي :مووذكر مضوواعف -2
 .شر هذا النموذع في وحيدات الفلقةت ينتعدد السبالت

األسدية ايضًا في دوارتوين اال أن الخارجيوة منهوا تقابول البوتالت و يصوادف  متتنظ :مقلوبمذكر مضاعف  -3
 .Rutaceaeالسذابية و  Caryophyllaceaeفي الفصيلة القرنفلية 

و  Lauraceaeي أكثووور مووون دوارتوووين كموووا فوووي الفصووويلة الغاريوووة تنوووتظم األسووودية فووو :الووودواراتموووذكر كثيووور  -4
 .Ranunculalesالحوذانية 

 :Gynoecium المأنث

 من الكرابل المنفصلة المنتجة للبيضونات في الزهرف.ة يتشكل من مجموععضو التناسل األنثوي في الزهرف و هو 

 .واحدف أو من عدف كرابل ملتحمة يتكون من كربلةالبويضات و جيب مغلق تتمايز فيه : Pistilالمدقة 

خاليوة )بوغيوة( متحوورف تحمول البويضوات و  ورقوة سوبوريةت وهي عبارف عن وحدف البناء األساسية للمأنث هي: الكربلة
اما لوحدها لتشكل ت وقد تكون المبيض دعىي يب مغلقجمن اليخضورت والتفت حافتا الورقة باتجاه الداخل لتكوين 

 لة واحدف أو متحدف مع كرابل أخرا.كرب

 :المدقة من ثالثة أجزاء تتألف

البويضوات تتشكل في داخلوه  قليالً  منتفخاً  مغلقاً  يعد جيباً هو الجزء القاعدي من المدقة و  :ovaryالمبيض  -1
 .التي تتحول بعد االلقاح الى بذورتضم مغلفات بوغية كبيرف و  التي

 يعلو المبيض )قد توجد عدف أقالم(. أسطوانيهو جزء  :Styleالقلم  -2
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نتاشووها يعوود الميسووم اهم فووي التقوواط حبووات الطلووع و هووو جووزء مفلطووح يمثوول نهايووة القلووم يسوو :Stigmaالميسووم  -3 ا 
الطئًا عندما يكون القلم ضامرًا أو معدومًات يتوضع الميسم في هذه الحالة على سطح المبيض مباشرف كما 

 .Papaverفي جنس الخشخا 

 كبيرتين:حاليًا في مجموعتين  األعضاء األنثويةتصنف 

  .واحدفو يتألف من مدقة  :مأنث بسيط -أ

و  Magnoliaceaeو يتألف من مدقتين أو أكثور و يميوز بعوض الفصوائل فقوط كالمغنوليوة  :مركبمأنث  -ب
 .Ranunculaceae الحوذانية 

 يمكن تمييز الزمرتين التاليتين في المأنث البسيط:       

ينتشووور و  .سووومى هوووذا المأنوووث مفووورق الثمووورفقوووط ي : أي يتوووألف مووون كربلوووة واحووودفالكربلوووةمأنوووث بسووويط وحيووود  -1
 Phaseolus الفاصوولياءو  Pisum sativumكموا فوي جونس البوازالء  Fabaceaeيلة الفوليوة بالفصو

vulgaris   غيرها.و 

: أي يتووألف موون عوودف كرابوول ملتحمووة مووع بعضووها يسوومى المأنووث موودغم الملتحمووة الكرابوولمأنووث بسوويط عديوود  -2
  .الثمر

 الزهرف:يمكن التمييز ايضًا حسب طريقة توضع المبيض و القطع الزهرية األخرا على كرسي 

لكنوه يتشوكل دائموا بودءًا مون كرابول رف سواء علوى كرسوي محودب أو مقعور و يتوضع بصورف ح :مبيض علوي -1
اذ تتوضوع األسودية  سوفلية.و تعد األزهوار الناتجوة عنوه أزهوارًا Pisum sativumكما في جنس البازالءفقط 

 بقية أجزاء الزهرف تحت مستوا المبيض.و 

قاعوودف ت كرسووي الزهوورف) أخوورا موون الزهوورف مووثالً أجووزاء يشووارك فووي تكوينووه باإلضووافة للكرابوول  :مبوويض سووفلي -2
األزهووار و ت Cucumis sativusفووي الخيوارو  Malusكمووا فوي جوونس التفواح  (األسودية تالبووتالت تالسوبالت

 بقية أجزاء الزهرف فوق مستوا المبيض.اذ تتوضع األسدية و  علوية الناتجة عنه أزهار
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لووتحم مووع كرسووي الزهوورف أو مووع أجووزاء الزهوورف مبوويض نصووف سووفلي: فووي هووذا المبوويض الجووزء السووفلي منووه ي -3
 المحيطية.زهاره تدعى باألزهار أو . Sambucusالبيلسانو  Loniceraاألخرا كما في جنس العراتلي 

يمكن التمييز أيضًا بين مبيض وحيد الحجيرف و آخر ثنائي الحجيرف و ثالث عديود الحجيورات يسوتدل علوى ذلوك  -
لف المبيض تأما اذا اتصلت الحجيرات ببعضها بطريقوة أو بوأخرا نتيجوة من عدد الحجيرات المنفصلة التي تؤ 

 Papaverوجود حواجز زائفة فيعد المبيض عندئذ وحيد الحجيرف كما في جنس الخشخا 

 النوراا

قود تنتشور فوي بعوض األحيوان علوى النبوات بصوورف عوادف فوي مجموعوات تودعى النوورات و  تترتب األزهار على الفارع
 .Papaverالخشخا و  Tulipaجنس التوليبمنفردف كما في 

تكوووون األزهوووار  ت وقووودانتهائيوووةأزهوووار  –تتشوووكل األزهوووار المنفوووردف عوووادف فوووي قموووة الفوووارع الووورئيس أو الفووووارع الجانبيوووة 
 .Capparisكما في جنس القبار ابطيهالمنفردف 

 رئيسيتين:تصنف استنادًا لعالقتها بقمة الفارع في مجموعتين  ت:النوراتصنيف 

 نورات غير محدودف  -1

 نورات محدودف أو سيمية  -2

 :سيميةالنورات المحدودف أو ال –أوالً 

هوذا النووع مون لهوذا السوبب يحمول بعد تشكل الزهرف األولى فوي قمتوهت و  يتوقف نمو المحور الرئيس لهذه النورات
تتشوكل المحواور الثانويوة و النووع و أر الجانبيوة وذلوك ضومن حودود الجونس النورات عدد محدد وثابت من المحواو 

تعود النوورف لونمط بودءًا مون قموة النوورف وحتوى قاعودتها و هوذا اتتفوتح األزهوار فوي عادف في ابط القنابوات المطابقوة و 
 محدودف النمو مدغمة المحاور اذ يتصف المحور الرئيس فيها بنمو ضعيف.

ينتهي المحور الرئيس فيها بزهرف يتشكل تحتهوا محوور ثوانوي ينتهوي بزهورف أيضوًا  :نورف سيمية وحيدف الشعبة -1
 .هكذاينتهي بزهرف و ثم يتشكل محور ثالثي تحت قمة المحور الثانوي و 
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التي تجري من طرف واحد بالنسبة لمحور النورف أو مون طرفيوه الى طريقة تشكل محاور األزهار و  استناداً و  -2
 التاليين:المتقابلين يمكن تمييز النمطين 

تتصف بأن جميع محاورها تنموو فوي جهوة واحودف مون محوور النوورف و  :نورف سيمية وحيدف الشعبة عقربية -أ
 . Beta vulgarisالعادي  ما في جنس الشمندرالرئيس ك

مووا يليهووا بالتنوواوب علووى الثالثيووة و فيهووا تنمووو المحوواور الثانويووة و و  :نووورف سوويمية وحيوودف الشووعبة حلزونيووة -ب
 Hyoscyamusفي نبات البنج األسود و  Droseraجانبي محور النورف الرئيس كما في جنس الندية 

nigra . 

هذه النورف تحت زهرته القميوة محوورين متقوابلين ينتهوي كول : يعطي كل محور في نورف سيمية ثنائية الشعبة -3
 . Jasminumمنهما بزهرف تتكرر هذه العملية عدف مرات كما في جنس الياسمين 

تدعى أيضًا بالخيموة السويمية تتشوكل فوي هوذا الونمط تحوت الزهورف األولوى علوى و  :نورف سيمية عديدف الشعب -4
اوية الطوووول تقريبوووًا ينتهوووي كووول منهوووا بزهووورف و تتشوووكل بعدئوووذ محوووور النوووورف الووورئيس عووودف محووواور ثانويوووة متسووو
 .  Euphorbiaهكذا كما في جنس اإلفوربو المحاور الثالثية تحت أزهار المحاور الثانوية 

  :النورات غير المحدودف -ثانياً 

طرفيه  ويحمل علىفي هذا النمط نموه طوال الطقس المالئم  يتابع الشمرا  الزهري )المحور الرئيس في النورف(
األعلوى  ونحوومون أسوفل النوورف محاور جانبية غير محدودف العدد )شوماري  زهريوة(ت يجوري تشوكل األزهوار بودءًا 

موووا فوووي النوووورات العذقيوووة فيموووا اذا انتظموووت األزهوووار فوووي مسوووتو واحووود ك –نحوووو المركوووز أو ابتوووداًء مووون المحووويط و 
 .الخيميةو 

وحيودف المحوور حيوث يبودو المحوور الورئيس فيهوا واضوحًا. يقسوم هوذا الونمط مون  –تعد النورف غير محدودف النمو 
 :نورات مركبةو النورات الى نورات بسيطة 

محاورهووا  : تحموول النووورف البسوويطة األزهووار علووى محورهووا الوورئيس أو فووي نهايووةنااوراا رياار محاادودة بساايطة -أ
 :( ومن أمثلتهاالثانوية )شماري  زهرية
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مباشورف علوى محوور النوورف الورئيس كموا  وفيهوا ترتكوز األزهوار الطئوة )عديموة الشوماري ( :النورف السونبلية -1
 .Plantagoجنس لسان الحمل و  Verbena في جنس رعي الحمام

تتألف من محور ضعيف مودلى يحمول أزهوار وحيودف الجونس تسوقط الهريورف بكاملهوا مون  :النورف الهريرية -2
 Corylusالبنوودق البنوودقيو  Juglans regiaالنبووات فووي نهايووة نمووو النبووات كمووا فووي جوونس الجوووز 

avellana  

زهوووارا الطئوووة وحيووودف الجووونس ت تحووواط النوووورف هوووي سووونبلة ذات محوووور ثخوووين يحمووول أ :النوووورف اإلغريضوووية -3
 Zeaفوي الوذرف المايسوية  األنثويةبكاملها بورقة أو عدف ورقات هي القنبعة أو القنبعات كما في النوورف 

mays  غيرها.و 

يحموول المحووور الوورئيس فووي هووذه النووورف علووى طرفيووه أزهووارًا مووزودف بشووماري  متسوواوية  :النووورف العنقوديووة -4
ت تتشووكل هووذه األزهووار فووي ابووط قنبيووات صووغيرف خضووراء كمووا فووي جوونس هايووة نموهوواالطووول تقريبووًا فووي ن

 . Brassicaceaeقد تغيب هذه القنيبات كما في معظم أنواع الفصيلة الملفوفيةو  Lapinusالترمس 

عنقوووود تكوووون فيوووه شوووماري  األزهوووار السوووفلية أطوووول مووون العلويوووة بحيوووث تبووودو األزهوووار  :النوووورف العذقيوووة -5
 .Pyrus communisستو واحد كما في اإلجاا الشائع متوضعة في م

األزهوار متسواوية الطوول تقريبوًا تكوون شوماري  يهوا المحوور الورئيس قصويرًا جودًا و يكوون ف :النورف الخيميوة -6
 .Allium cepaكأنها في مستو واحد اذ تتشكل من نقطة واحدف كما في نبات البصل و 

قصووير صووولجاني الشووكل يحوواط بقنابووات عديوودف توودعى قنابووًا  تتميووز هووذه النووورف بمحووور :النووورف الرؤيسووية -7
 .Trifoliumأزهارها الطئة أو ذات شماري  قصيرف جدا كما في جنس النفل 

رصووًا يأخووذ أشووكاال تتصووف بنمووو نهايووة محورهووا فووي االتجوواه العرضووي حيووث تشووكل قو  :النووورف القرصووية -8
تحوواط النوووورف بقنوواب كموووا فووي زهووور و ت يحموول القووورا أزهووار صوووغيرف متراصووة الطئوووة مخروطيووة مختلفوووة
 .Helianthus annuusالشمس الحولي 

نمووا نووورات بسوويطةأزهووار مفووردف و  ال تحموول المحوواور الثانويووة :مركبااة النااوراا رياار المحاادودة –ب  ت كمووا ال ا 
 :تتوضع أزهار الطئة على محورها الرئيس مباشرف يضم عددًا من األشكال
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تسمى سنيبالت حور الرئيس في هذه النورف سنابل بسيطة عوضًا عن األزهار يحمل الم :نورف سنبلية مركبة -1
 .Triticumكما في جنس القمح 

فيها يتفرع محور النورف الرئيس من نقطة واحدف معطيوًا محواور ثانويوة متسواوية الطوول و  :نورف خيمية مركبة -2
قنيبووات فووي قاعوودف ور الثانويووة و تنمووو علووى كوول منهووا خيمووة بسوويطة تتشووكل أحيانووًا قنابووات فووي قاعوودف المحووا

 .Carum carviالمحاور الثالثية )الشماري ( كما في نبات الكراويا 

 تأخوذيعطي المحور الرئيس لهوذه النوورف فروعوًا جانبيوة يشوكل كول منهوا عنقوودا بسويطًا  :نورف عنقودية مركبة -3
فوي نبوات الوذرف  الم كرةالنورف و  Syringa vulgarisالنورف بكاملها شكاًل هرميًا كما في نبات الليلك الشائع 

 .Zea mays المايسية

بسوويطة محمولووة علووى التفرعووات  عذقيووهف موون نووورات تتووألنقووودًا عووذقيًا و تسوومى أحيانووًا ع :نووورف عذقيووة مركبووة -4
 .Sambucus edulusالثانوية للمحور الرئيس للنورف كما في نبات البيلسان الصغير 
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 الجوز –هريرية نورة 

Juglans regia 
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 نورة هريرية                           بلية مركبة     ننورة س          نورة سنبلية بسيطة                                            عنقودية              نورة 

        الجوز                              القمح                               لسان الحمل                                                        السبع                نك ح
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 } نهاية الجلسة {

 نورة قرصية                     غريضية     انورة                        شطيةمنورة                            ركبةم يميةخنورة                         يمية بسيطةخنورة  

 دوار الشمس                                       البلح                                اليبرسا                                     خلةلا                                              لبصلا  


