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 رة: ــــــــــــــــالزه

ػػػير ً ػػػورار يتكػػارار واػػػلؿ اربػػػػػااغ ا)لبوػػر  اا) ػػػ ور       ( Microspores , Macrosporesتعتبػػر عًر
اا)قويـ بعيلوػ  ا)تػيبور ااصا ػيت اتتكػاؿ ا)باوإػي  إ)ػ  بػذار اا)لرابػؿ إ)ػ  نيػير اتلػاف ا)بػذار ي طػي  

 عيي يلااع  ايتاإع  عي يايروط.بي)لكيعي  عي ي لفي  ا)بذار , اعي يعرا  ا)بذار 
 رة:ـــــــــــأقسام الزه

 تتي)ؼ يف أربع  أجزاء رئوسو  يف ا)دااؿ انكا ا)ايرج
 المدقة (Carpel( اتسي  ا)اكد  ا)رئوسو  )و ا)لربل    Gynoecium"  " التأنيث -1
(  باػػػلؿ اربػػػااغ ا) ػػػ ور  اكبػػػي  ا)طلػػػا اتسػػػي  ا)اكػػػد  ا)نبيتوػػػ   Androecium:  المـــذ ر -2

 (  Stamenا)سدا   
( ًػد  Petals البـتتت ( وتي)ؼ يػف ًػد  اروقػي  يلانػ  تسػي   Co   = )Corolla:   التويج  -3

 تلاف يتاإع  بداار ااكد أا ًد  داارا  اوريز )و بيالؿ لييؿ ((

ي  اإراء ا)لاف اىي تتاإا عػي دائػر  ااكػد  (اىا يؤ)ؼ يف اروق Ca   =)Calyx ال أس:  -4
اوريز )و بالؿ ىالؿ يكدت ياطط ((  غي)بي ر

 تنيا ا)زىر  عي إبط اًر  اإراء 

     Gيبوض ًلاي   زىر  سفلو ( 
      Gيبوض سفلي   زىر  ًلاو (

   epca =epcalyx,      تك  ليسو        Peا)لـ  : 
O%    : تنيظر      ,    ينتظي  ا)تنيظر(0اكود  ا O) 

 انن           Oيؤنن                Oيذلر                            ∞غور يكداد  
 (      Ca 5,Co( 2+2 )  A4 G,  ا)تاوج اا)ليس        Perianthال م
-   Androecium  ا)اوط =Filament        ا ا)يئبرAnther  

 
  أس              مخطط زهري                                          

 الزهري صورة توضح األقسام الرئيسية لزهرة من العائلة البقولية ومخططها           
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 ,Taxonomy       Classification, Systematic التصنيف

 :ويدؼ ا)ت نوؼ إ) 
ترتوت اتنسوؽ ا)نبيتي  ا)راىن  اا)يستكينو  عي اكدا  ت ػنوفو  بيسسػتنيد إ)ػ  ًالًػ  ا)قربػ  اكػدىي  -1
 اإا ا)اكدا  ا)سيبق  عي ت نوؼ ًليي يتلييؿ واإح ا)و  تتطار ا)نبيتي -2

اىػػػا ا)ػػػذي اإػػػا     (K.Linneاا)ػػػ  ا)تجػػػيرت ا)عليوػػػ  )لت ػػػنوؼ ًػػػيـ بيػػػي ا)عػػػي)ـ ا)سػػػاودي  لػػػيرؿ )نوػػػو 
ا)ت نوفو  ا)تي ستزاؿ ا)يستادي  عي ا)ت نوؼ ا)نبيتي. اكدد ا)تدرج ا)ت نوفي يف اردن  انكػا ارسس 

 ا)ييلل  بيستي:
ػػػػ  يػػف ارعػراد ا)يتايبيػػػ  عويػػي بونيػي ابعػػدد يػػف  النــو : ىػا ا)اكػػد  ارسيسػػو  عػي ا)ت ػػنوؼ اوإػـ يجيًا

  تتزااج يا أعراد أنػااع أار  .ا) فػػي  لي)بوئػػ  اا)اظوفػػ  اتستطوا ا)ت ي)ت عويي بونيي اس
 الوحدات التصنيفيــة:

 يجيًا  أعراد تتيتا ب في  أسيسو  يتايبي  اييوز       ( Species  النو : -1
 (       يجيًا  أنااع ترتبط يا بعإيي بعالً  ًراب  كقوقو    Genus: الجنس -2
ًالًي  ًراب  كقوقوػ   (    يجيًا  أجنيس تربطيي يا بعإيي Family  الفصيلة أو العائلة:  -3

 (Poaceae (  Hordeum(    ا)اعور  Secale(   ا)جادار    Tritiumعينال ا)قيح 

 (    يجيًا  ًاائؿ تاترؾ يا بعإيي يف نيكو  ار ؿ  Order   الرتبة: -4
 Rosales                    )Rosaceae    )Grassulaceae   )Saxifragaceae ) 
 (  يجيًا  رتت يتايبي   Class   الصف: -5

 ( Dicotyledonceae( اننيئوي  ا)فلق    Monocotyledoneaeاكودا  ا)فلق   ؼ  
 ( يجيًا   فاؼ يتايبي   Division الشعبة: -6

 ( Cycadopsida(  ؼ ا)سوليسوي    Gymnospermaeاعبػػ  ًرويني  ا)بذار  
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 ( Coniferopsidaا ؼ ا)ياراطوي    
 تسيو  ا)نبيتي  لليتوف ارا)  اتعاد )لجنس انبدأ بكرؼ لبور ااسسـ ا)نيني )لناع اولتت بيكرؼ   ور   -

  Plantarumالممل ة النباتية 
 وتقسم الى تحت ممل تين

 زيراتقا عي أربا "        النباتات الدنيا -أولً 
 : (  Procytobiontaطتئعية الختيا: ) -آ

 ناع 200      (  Virophytaاعب  ا)فوراسي      - 1    
 (   Thallobionta    procaryotaالمشريات الطتئعية النوى:) -ب
 نو  Bacteriophyta         0661 شعبة الب تريا  - 2   
 ناع Cyanophyta     1400شعبة النباتات الزرقاء  - 6   
 التغذية(المشريات حقيقية النوى:) ذاتية  -ج

(Thallobionta eucaryota  plastidae  ) 
 الطحالب       

 نو      Chrysophyta                              02111الذهبيات      -  4  
     Xanthophytaشعبة النباتات الصفراء  -     
  Diatomophytaشعبة المنشطرات          تحت -      

        Pyrrophytaشعبة النباتات النارية  تحت-  5  
 Euglenophytaشعبة النباتات البؤبؤية     -  6  
 نو  Phaeopyta                               8711النباتات السمراء - 7  
             Rhodophytaالنباتات الحمراء  - 8  

 Chlorophytaالنباتات الخضراء          - 9  
 نو  Lichenophyta                      21111الشيبيات        - 01  
 حقيقيات النوى عديمة الصانعات) المشرية( -د

 Thallobionta eucaryota  aplastidae                                        
 Mycophytaشعبة النباتات الفطرية                 - 00  

 نو  Myxophyta            81111تحت شعبة المخاطيات الدنيا             -    

 زمروتضم ثتث النباتات الراقية  -ثانياً  

     procormobionta archegoniate           الرحميـات طتئعيـة ال ورمـات -ج 

 نو  Bryophyta                    65111           شعبة النباتات البريوية  - 02
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 Rhyniophytaشعبة النباتات الرينية             -06
  Cormobionta   archegoniataeالنباتات الرحمية ال ورمية   -هـ
               Lycopodiophytaشعبة نباتات أرجل الذئب  -04 

 نو  Equisetiphyta                                  01111شعبة نباتات أذناب الخيل  -05
                Polypodiphytaشعبة النباتات  ثيرات أرجل -06

 نو  Pinophyta                                            641شعبة الصنوبريات -07

 (          Gymnospermaeريات البذور   )اأو ع     

             Cormobionta    gynoeciatae ذهرةالنباتات ال ورمية الم -و
 نو  Magnoliophyta       286111شعبة النباتات المغنولية     -  08

  ( Angiospermaeمغلفات البذور )
                                     Protistaالدنيا النباتات                   

                         ا ا)فطروي  ا ارا)وي  ا ا)بلتوروي. يرانوي   ا)طكي)ت(لا)دًوق   ا)نبيتو  اركويء   يفجيًاي
تتيوز ىذه ا)ييلل  بي)بسيط  عي ترلوبيي ا)كواي ا يعظـ أعرادىي ًبير  ًف ليئني  اكود  ا)الو  أا ذا  

بي)تي)ي  إيء, ايار  ينديج , أيي ارعراد ًدود  ا)االوي عيي ليئني  يجرد  يف ا)تييوز إ)  أنسج  أا أً
 ىا ًدـ اجاد ا)تعإي ا)كواي ا ا)تييوز عويي.ا)راًو  أىـ يي ويوزىي ًف ا)ييلل  ا)نبيتو  ا ا)كواانو  

 
                                                            Eucaryoticأهم مٌزات الخالٌا ذات األنوٌة الحقٌقٌة :

 تمتاز بوجود الغشاء النووي -1

Protista 

 بروتستا

Procaryotic 

 الخالٌا غٌر تامة النواة

Bacteria 

 بكتٌرٌا

 Cyanobacteria 

 بكتٌرٌا خضراء مزرقة

Eucaryotic 

الخالٌا ذات األنوٌة 
 الحقٌقٌة

Fungi 

 فطرٌات

Algae 

 أشنٌات

Protozoa 

 أولٌات
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                                                الصبغٌات تحتوي على بروتٌن مرافق و دائما أكثر من واحد .  -2

ٌتواجد الكلوروفٌل  و هً الصانعات الخضراءفً حال كونها ذاتٌة التغذٌة وحدة التمثٌل الضوئً    -3

                                                                                                                       داخلها فً

تمتاز بوجود األغشٌة البالزمٌة الداخلٌة و فً حال وجود الجدار الخلوي فإنه ال ٌحتوي على -4

                                                                                                     أحماض أمٌنٌة.

 بأنه متعدد الخٌوط . السوط ٌمتاز  -5

                                                                             Algae        ات )الطحالب(ـــــــــــــــــــــــــــــاألشني –أوًل 

حٌث أنا خالٌاها تحوي الٌخضور ، و ، المائٌة تنتسب األشنٌات )االطحالب( إلى الكائنات ذاتٌة التغذٌة 

تعتبر األشنٌات من أقدم النباتات نشوءاً و ٌوجد فً الوقت الحالً مختلف أشكال األشنٌات من وحٌدات 

الكائنات  باقً ة منـــــــالخلٌة و حتى متعددة الخالٌا، و تمتاز أن خالٌاها أكثر تعقٌداً من الناحٌة الشكلٌ

                                                                                                               الحٌة البدائٌة .

ات فً الماء الجاري و على ضفاف األنهار و البحٌرات و تبدو على شكل زبد أخضر ـــــــتعٌش األشنٌ

ة الرطبة و فً ـــجدران القدٌمٌغطً الماء الراكد ، كما أنها توجد على جذوع األشجار و الصخور و ال

المٌاه المالحة للبحار و المحٌطات و الماء و الضوء ضرورٌان الستمرار حٌاتها و خالل قٌامها بعملٌة 

                           التركٌب الضوئً تطلق األكسجٌن مما ٌجعل الوسط المائً مالئماً لحٌاة الحٌوانات المائٌة.

 ها فإما أن تكون على شكل وحٌدات الخلٌة منفردة أو على شكل مستعمراتتختلف األشنٌات فً تركٌب

 أو تكون عدٌدة الخالٌا خٌطٌة بسٌطة أو متفرعة أو عدٌدة الخالٌا ذات أشكال مختلفة .تحمل أكثرٌة
األشنٌات وحٌدة الخالٌا سٌاطاً مما ٌسمح لها بالحركة فً األوساط المائٌة و تتشكل المستعمرات من 

                                                                    لخالٌا المتشابهة من حٌث الشكل و الوظٌفة.عدد من ا

الوس( و تتصل خالٌاه مع بعضها البعض ــــــأما األشنٌات عدٌدة الخالٌا فتكون ما ٌدعى بالمشرة )الث

هو الحال فً  إلى جذر و ساق و أوراق كما بواسطة مالط جٌالتٌنً القوام ، إال أن الثالوس ال ٌتماٌز

                                                                                                            النباتات الراقٌة .

الخالٌا ة مخاطٌة فً معظم ــــــتتكون الجدر الخلوٌة فً االشنٌات من السٌللوز و الكٌتٌن و تحاط بطبق

ات كما تحتوي الخالٌا على الفجوات و ــــــــــالمنفردة و تحوي الخالٌا نواة واحدة أو عدة نوى مع نوٌ

الصانعات التً تضم اصبغة مختلفة، كما أن جمٌع األشنٌات تحتوي على الٌخضور و تنقسم الصانعات 

نٌة تدعى بٌرونوئٌد و التً تحاط عند انقسام الخالٌا و فً بعض األنواع تحوي الصانعات أجساماً بروتٌ

 بطبقة من النشاء.
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                                                                                            تكاثر األشنٌات:

                                                                                    جنسٌا  -(جنسٌا ال ) -خضرٌا ٌتكاثر

                                                                                                          : الخضري التكاثر

 األجزاء هذه وتنمو ، أكثر أو جزٌئٌن إلى الطحلبً الخٌط ةـــــــــبتجزئ أو بالتفتٌت ٌحدث   - 1

                                                                                         .جدٌدا طحلب مكونة المنفصلة

 طرٌق عن وٌكون ، ٌوجد منها القلٌل فً ولكن معروف غٌر الالجنسً التكاثر هــــــــأجناس معظم -2

                                                                     Aplanosporesمتحركة الغٌر البواغا تكوٌن

 بالتزاوج وٌعرف متمٌزٌن لخٌطٌٌن متقابلتٌن خلٌتٌن بٌن إما التزاوج بطرٌقة وٌحدث التكاثر الجنسً :

                                           الجانبً. بالتزاوج وٌعرف الخٌط نفس فً متجاورتٌن خلٌتن بٌن ٌحدث أو السلمً

                                                                   : االعاشً إلى التركٌب حسب الخضراء الطحالب تصنٌف ٌمكن

                                                                  : متحركة غٌر أو متحركة الخلٌة وحٌدة طحالب - 1

 الكالمٌدوموناس مثل وتغذٌة ةـــــــــــــــوحرك وتكاثر اخراج من المختلفة الحٌوٌة الوظائف بجمٌع تقوم

(Chlamydomonas )والكلورٌال .                                                                                              

                                                                                     : راقٌة غٌر طحلبٌة مستعمرة - 2

 بجمٌع ةــــــــخلٌ كل تقوم بل المستعمرة خالٌا بٌن عمل تقسٌم ٌوجد وال متجمعة، خالٌا عدة من تتكون

                                                                        (Pandorina) الباندورٌنا مستعمرة مثل الحٌوٌة الوظائف

                                                                                 : راقية طحلبية مستعمرة -3

 الضوئً التمثٌل عملٌة فً متخصص هو ما فمنها أشكالها فً تختلف ةـــــــمتجمع خالٌا عدة من تتكون

 صور من ورةـــــــص وهذه العمل فً تقسٌم ٌوجد أي فسٌولوجً متخصص أو للتكاثر متخصص ومنها

                                                                                      .(Volvox) الفولفوكس مستعمرة مثل اإلرتقاء

                                                                                                    : خٌطٌة طحالب –4

 من عدٌد على تحتوى الخالٌا من عدٌد إلى مقسمة مستطٌلة اسطوانة شكل على الطحلبً الخٌط ٌبدو

                                                                                           . الخلٌة سٌتوبالزم فً موزعة األنوٌة

                                                                                        . السبٌروجٌرا مثل متفرع غٌر خٌط  - أ

                                                                                  . الكالدوفورا مثل متفرع خٌط - ب

 تتمٌز وفٌه الخضراء األخرى الطحالب أنواع من رقٌاً  أكثر الطحالب من النوع هذا فى الجنسى التكاثر

 التزاوج طرٌق عن أو Oogonium وأووجونات Antheridium أنثرٌدات إلى الجنسٌة األمشاج

   االسبٌروجٌرا فى كما الخالٌا بٌن البروتوبالزمٌة الكتل باتحاد
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                                                                                           : الثالوسٌة لطحالبا  -5

 ٌتم الطحالب من األنواع بعض فى الجنسى والتكاثر Ulva الماء خس مثل الثالوسٌة األفراد على تشتمل

                                                                              . واألنثوٌة الذكرٌة األمشاج بواسطة

                                                                            لطحالب ذات الشكل الخٌطً )غٌر متفرع(ا

                                                                     (Spirogyraطحلب سبٌروجٌرا )

ا ؼ  Zygnematalesاا)رتبػػػػػػػػػػػػػػػػ       Spirogyraceaeإ)  ا)ف ول   تنتيي أان  ا)سبوراجورا 

Zygophycopsida                                                                        
                                                                                                                       وجــوده :

هو طحلب واسع االنتشار ٌنمو فوق سطح المٌاه العذبة الجارٌة أو الراكدة مكونا بساط أخضر فوق 

 ( .Pond silkك )سطح الماء وتعرف خٌوطه باسم حرٌر البر

 التركٌــب :
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ة الشكل ــــــــــــحلب سبٌروجٌرا طحلب خٌطً غٌر متفرع ٌتكون من صف واحد من الخالٌا متشابهط

والوظٌفة وٌحاط الطحلب بجدار ٌتكون من طبقتٌن طبقة داخلٌة تتكون من مادة السلٌلوز وطبقة خارجٌة 

اء مكونا غالفا هالمٌا ٌعطى الملمس اللزج لهذه ـــــــــالمتتكون من مادة البكتٌن التً ٌذوب سطحها فً 

ة تتعلق فٌها النواة ــــــــــالخٌوط والجدار من الداخل مبطن بالسٌتوبالزم كما توجد فجوة عصارٌة داخلٌ

وتتصل بالسٌتوبالزم عن طرٌق خٌوط سٌتوبالزمٌة كما تحتوى كل خلٌة على بالستٌدة واحدة أو اكثر 

 ل لها جدار متعرج وٌنغمس فً البالستٌدة سلسلة من المراكز النشوٌة الكروٌة الشكل .شرٌطٌة الشك

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                التكاثر:   

                                                         التزاوج .ٌتكاثر هذا الطحلب إما خضرٌا أو جنسٌا بطرٌقة 

                                                                 :Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  -

 ٌحدث بواسطة تقطع الخٌط الى قطع صغٌرة نتٌجة تعرضه لضغط مٌكانٌكً أو موت بعض الخالٌا فً

                ( خلٌة على األقل آن تنمو لتعطى خٌطا جدٌداً .3 – 2الخٌط وتستطٌع كل قطعة تحتوى على )
                                                                       : sexual reproductionالتكاثر الجنسى  -

                         مهدبٌن وٌكون التزاوج أما سلمٌا أو جانبٌا .( غٌر isogametesوٌحدث بٌن مشٌجٌن متشابهٌن )

                                                          ( :Scalariform conjugationالتزاوج السلمى ) -أ 
                                                                               : السلمي الجنسي الت اثر خطوات

ـ ٌتخذ الخٌطان فً أول األمر وضعاً متوازٌاً بحٌث ٌكاد كل منهما أن ٌكون مالصقاً لألخر وتخرج  1

 ة صغٌرة )نتوء صغٌر( ثم تستمر األنبوبتان فً النمو والتقدم حتى تتالقٌا ــمن كل خلٌة متزاوجة أنبوب
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            (Conjugation canalة )ـــــــالقناة التزاوجٌ ـ ٌذوب الجدار المستعرض الفاصل بٌنهما وتتكون 2

ة مشٌجاً و ٌمر مشٌج أحد الخلٌتٌن خالل قناة التزاوج )وٌعتبر ـــــــ تنكمش محتوٌات كل خلٌة مكون 3

                                             الطحلب المذكر( لٌندمج مع مشٌج الخلٌة المقابلة ) تعتبر الطحلب المؤنث( .

ـ أثناء عملٌة اإلندماج تتالشى البالستٌدة الخاصة بخلٌة الطحلب المذكر وتبقى بالستٌدة خلٌة الطحلب 4

                                                                               )زٌغوت(المؤنث وٌتكون نتٌجة لإلندماج القحة 

أنوٌة تتحلل ثالث وتبقى الرابعة  4باإلنقسام اإلختزالً وٌنشأ عن ذلك ـ عندما تنقسم الالقحة تبدأ  5

وذلك بوغٌة التً تنمو وتكون خٌطاً جدٌداً تمر الالقحة بفترة سكون وٌتغلظ جدارها وتعرف بالالقحة ال

                                                                                .فً الظروف الغٌر مالئمة 

تعتمد حركة ومرور إحدى المشٌجٌن إلى الخلٌة األخرى على نوع الخٌطٌن المتقابلٌن     ملحوظـــة:

فإذا كان الخٌطان مختلفان فسٌولوجٌاً انتقل مشٌج الخلٌة الذكرٌة إلى الخلٌة األنثوٌة حٌث تتكون الالقحة 

متشابهٌن فسٌولوجٌاً فٌتحرك كال وتبقى الخلٌة الذكرٌة فارغة أما إذا كان الخٌطان المتزاوجان 

                                                      المشٌجٌن وٌتقابالن فً قناة التزاوج وتتكون الالقحة .
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 (:Lateral conjugationالتزاوج الجانبً ) -ب

المتزاوجة إلى الخلٌة ٌحدث بٌن خلٌتٌن متجاورتٌن فً نفس الخٌط ، وفٌه تمر محتوٌات الخلٌة 

المالصقة لها عن طرٌق فتحة فً الجدار المستعرض ، وتعتبر الخلٌة التً انتقلت محتوٌاتها إلى الخلٌة 

األخرى كأنها مشٌج ذكري ، وبما أن خالٌا الخٌوط ذاتها ال ٌمكن التمٌٌز بٌنها من هذه الناحٌة فإنها 

 ا بٌنها فسٌولوجٌاً فتتبع نفس خطوات التزاوج السلمً .تعتبر أمشاجاً متشابهة والبد أن تكون مختلفة فٌم

 

 Fungi        الفطريات – ثانياً  

. ا)فطروي  ييلل  ا)عدود  أنااًو اتالؿ ا)نا , كقوقو  نطيؽ إيف ا)كو  ا)ليئني  تاجد عي ييلل 
 إ)  ا)ي ذو  ا)جزوئي  اتيتص( ىإيي جاؼ إيف داالوي ا)وس  ايرجوي طعيييي تيإـ بينيي تتيوز
 أا ا)نبيتو  ارنسج  االوي تذوت ىودراسزا  بإعراز تتـ اىذه ا)يإـ؛ ًيلو  إتييـ بعد االويه إيف
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 ااسعير  انتايرار  تنتار ني)اسو  كو  ليئني  ىي ا)فطروي . ًلويي تت ذ  ا)تي ا)عإاو  ا)يااد أا ا)كواانو 
 كت  ا)يااء عي ا اا)يي)ك  ا)عذب  ا)يويه اعي,  اا)جيع  ا)رطب  ا)ترب  عي تاجد عيي ا)ياتلف  اراسيط عي

 ىذه تايىد ليي.  )و ييرإ  ااصنسيف اا)كوااني  ا)نبيتي  ينيي ا)لنور وييجـ. ينو ايىق  ارتفيًي 
 ينؿ بعإيي اانإيج تساو  عي تسيىـ ًد ليي,  ينيي ا)لنور عسيد يسبب  ارغذو  يف لنور عي ا)فطروي 
يي  ينيي أف ليي,  ا) رات ًوش عطر يف أنااع ينؿ ل ذاء وستعيؿيي  ا)فطروي  ايف. ا)رلفار ا)جبف
                                                                           .ًيتالر  سيير  )و عتلاف اآللؿ ًل  واتلط
 إنتيج يف  ػػػػػػػػػػػا) ذائو ا) نيًي  يعظـ عي ا)تاير ًف يسؤا)  عي)اييئر اًت يدوي ارىيو  بي)   ا)فطار
 زراً  تالؿ ليي.  ػػػػػػػػػػػا)لكا)و ا)يارابي   نيً  إ)  ا)ابز ا نيً  اأجبيف أ)بيف يف ا)كلوت ينتجي 
 ا)يفللي  عيي بوئو   ػػػػػػػػأىيو أوإي )لفطار. ا)بلداف يف ا)عدود عي ييـ غذائي ي در ا) رات ًوش عطر

 ا)ابز سطاح ًل  تظير ليي.  ػػػػػػػػػػػػػػػا)بوئو ارنظي  يف ا)عدود عي ا)يوت  اا)نبيتي  ا)كوااني  )جنث ارا)و 
                                                                                               .ًفف بالؿ )قدوـ

 ينؿ  ػػػػػػػػا)كواو )ليإيدا  أسيسي لي در ا)ييإي ا)قرف بداوي  عي ا)فطار أنااع بعض بيستاداـ دأب
                                                                                                        ا)بنسولوف

                                                                                             الفطريات : ر يبت
 يف ا)فطروي  اتعتبر ناع أ)ؼ( 100  ًف وزود يي تإـ , اسنتاير  ػػػػػػػػػػػػػااسع  ػػػػػػػػػػػػػػػكو ليئني  روي ا)ِفط

 اا)عإوي  بي)ناا  وكوط داالي يئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغا نظيـ تيتلؾ عيي , Eucaryotic ا)ناا  كقوقو  ا)ليئني 
" ا)سولولاز" ا)يتعدد  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)سلرو يف ليوي  يف وتلاف الاي جدار )يي أف ليي , ارار  ا)سوتابالزيو 

 غورىي ًل  تعتيد كوث ((Heterotrophs ا)ت ذو  ذاتو  غور ا)كو  ا)ليئني  يف ا)فطروي  ا , اا)لوتوف
 : اا)الؿ اا)يعوا  ا)كجـ كوث يف ا)فطروي  اتتبيوف , ا) ذائو  اكتويجيتيي ًل  )لك اؿ اركويء يف

  Symbioticتعٌش أما معٌشة متكافلة  -

 biotic Saproمعٌشة مترممة  -

 Parasiticوبعضها تعٌش معٌشة متطفلة  -

                                                                                                            أما من حٌث الشكل :

 منها ما ٌكون وحٌدة الخلٌة كالخمائر والتً قد تكون بٌضاوٌة أو كروٌة  -

 منها ما ٌكون متعددة الخالٌا كاألعفان - 

                                                                                                              أما من حٌث الحجم : 

 منها كبٌر ٌرى بالعٌن المجردة مثل فطرٌات عٌش الغراب  -
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                                                                     .معظمها صغٌرة الحجم ال ترى إال بالمجهر - 
استجيىي  ا ينتار    عي لؿ ػػػػػػػػػ  يتفًرػػػػػػػػػتتلاف ا)يار   ا)ني)اس( عي أغلت ا)فطروي  يف اواط يجيرو

: ا ىا ًبير  ًف  Hyphaيػػػػػػػػػػػػعاؽ ا)اسط ا)ي ذي ا)ياليس ا إينو ا لؿ يف ىذه ا)اواط وسي  ىوف
أنبات دًوؽ افيؼ ييلاء للوير أا يف ا)جاانت عقط بي)براتابالـز ا تبعير )ناع ا)فطر ًد تلاف ا)براتابالـز 

                                     . Stepaًرإو  تدً   يستير  أا ييتد  بداف انقطيع ا ًد تف ليي جدر
                                                                                             ت اثر الفطريات :

  ا س وتـ عوو اتكيد بوف أناو  اا االوي أا أًإيء ذلرو  اأار  أنناوالت اثر التجنسي )الخضري(: -1
ي ا سسويي أف دار  ا)كوي  تتلرر يرا  غي)بي االؿ ياسـ نياه. بتجزئ  ا)اوط اوتـ ىا ارلنر اوًا

)                                                                                                   ا)فطري  ا)يوسولوـا
ااتوف جنسوتوف ا وظير ا)طار ا)جنسي عي لنور يف ا وتيوز بكداث اتكيد بوف ن : الت اثر الجنسي -2

 ا)فطار ير  ااكد  عقط عي نييو  دار  ا)كوي .

   

Fungi 

Myceteae             

 (  الدعامٌة)الفطرٌات البازٌدٌة 

Basidiomycota 

 الفطور الزٌجٌة

Zygomycota 

Class:-Zygomycetes 

Order:-Mucorales 

Family:Pilobolaceae Family:Mucoraceae 

Genus:Mucor Genus:Rhizopus.sp 

Family:Cunninghamellaceae 

Chytridiomycota 

 

Division: Amastigomycota 

 الفطرٌات الالسوطٌة: قسم 
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 عطروي  اتتيوز(   ا)ساطو  ا ا)عيرو   ا)سيبقوف ا)قسيوف يف تطارار  ألنر اأعراده ا)فطروي  أًسيـ ألبر
                                                                                                     : بػػ ا)قسـ ىذا

          يتكرل  أيايج أا سيبك  جرانوـ يتكرل  ترالوت أي إنتيج ًدـ اىي ااكد  ب ف  ياترلاف أعراده
  Zoospores or gametes  )ابااغ ب ار  إيي وتـ ا)الجنسي تلينرىي أف أي كويتيي دار  أننيء 

ـ أا لانودا  أا كيعظو  ابااغ  تلاوف طروؽ ًف إيي وتـ ا)جنسي ا)تلينر أيي ا)يسولواـ تجزؤ أا بتبًر
                                                                                      . بيزودو  أا أسلو  زوجو  أا

Class: -Zygomycetes           الزيجوتية الفطريات: صف 

  ػػػػػػػػػػػًإاو يااد يف ا)ييء عي واجد يي ًل  أا ا)ترب  عي ريو  ب ار  غي)بوتيي تعوش ا)زوجاتو  ا)فطروي 
ل   ا)كارا  ًل  أا طرو  أًفيف )يي تسبت كوث ا)نبيتي  ًل  إعوف  ااتويرو  لطفولوي  تعوش ينيي ًا

                                                                                                : فصال اهذ مميزات
                                                                      ( . ساطو    سيبك  ابااغ ًل  اكتاائيي ًدـ- 1
                                         ( .  بي)سف ا)تقدـ يا يقسـ و بح ًد   ا)يستعرإ  ا)جدر يف ,( ا)يوسلواـ   الا -2
 تعيؿباغو  ا) ا)كيعظ  أا كيعظو  جرانوـ  ار  عي يتكرل  غور ابااغ بااسط  ا)الجنسي ا)تلينر-3
                                                                                .  ا)لاوند  يسلؾ تسلؾ يفرد  باغ ل
 )لظراؼ يقياي  زوجاو  ابااغ تلاوف ًنو ونتج ياوجو  كااعظ تزااج طروؽ ًف ا)جنسي ا)تلينر-4

                                                                                                                  .  ا)بوئو 
لوؿريو   ا)زوجاو  ا)فطروي  يعظـ -5                                     . يتطفؿ ينيي ًا

Family:Mucoraceae                                                                                      
Mucor mucedo                                                                                                                     

 اا)يالال  اارجبيف ا)ابز ًل  ريو  يعوا  وعوش ارساد ا)عفف بيسـ ا)يوالر عطر وعرؼ: البيئة 
                    .ا)يتكلل  ا)عإاو  اا)يااد بي)دبيؿ ا) نو  بي)ترب  واجد ليي , اا)ارؽ اا)جلاد اا)يربوي  ا)قدوي 

ير   ػػػػػػػػػػيتفًر اا)يوفي  ارناو  ًدود يقسـ غور:  الميسليوم  أعرع اترسؿ ا)نييي ا)اسط عاؽ تنيا لنورار  تفًر
وق ً ور  ىوفي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلان ا) ذائي ا)اسط ياتًر  ارسفؿ إ)   ىوفي  تسي  ا)تفرع لنور  ا)جدر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػًر

 تكاي اس(  ا)راوزابس عي ا)جذار أابيه يكؿ اتكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا) ذائو ا)يااد بييت يص تقاـ   اسيت يص
 .باغو  كااعظ تكيؿ و باغا) اا)كاايؿ ا)راوزابس عي اليي ,زاائد  أا يدادا 
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                                                                                                             :  اثرــــــــــــــــــــــــــــــــالت 
                                                               . ال جنسو ا) بااغاس بااسط  التجنسي: الت اثر
 )لتلينر نفسو أًداد ا)فطر وبدأ ا)فطر )نيا يالئي  غور ا)بوئو  ا)ظراؼ ت بح ًنديي : الجنسي الت اثر
وف تلاوف عي ياتلفتوف )سال)توف يتجياروف اوطوف لؿ عوياذ ا)جنسي  نكا ا)تاجو عي وياذاف جينبوف عًر
وف ىذوف ًل  اوطلؽ ولتقوي كت  ا)بعض بعإييي  تنتفخ ا)تي ارا)و  ا)ياوجو  بي)كااعظ ا)جينبوف ا)فًر
 ا)ياوجو  ا)كيعظ  ىيي جزئوف إ)  وقسييي ًرإي كيجز ينيي لؿ عي اوتلاف بي)براتابالـز اتيتلئ
ا)براتابالزيو   ييدتيي اتيتزج ارا)توف ا)كيعظتوف بوف يي ا)كيجز وزاؿ نـ بي)يعلؽ وعرؼ تكتيي وقا اجزء

 )انو و بح سيوؾ ااف بجدار نفسيي تكوط ا)تي ا)لرياسايو  ا)يجيًا  ننيئو  ا)الًك  اتتلاف اا)نااو 
 .   البٌئٌة للظروف مقاومة ٌةتزٌجو بوغٌة مكوناً  أسود
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 الرمحيات 

Archegoniatae 

 وتضم جمموعتني
 الزحوٍاث طالئعٍاث الجذور وهٌها-1

 الٌباحاث البزٌىٌت

Bryophyta                   

(ٔٛع ٔجبرٟ ٚ ٟ٘ ٔجبربد لو٠جخ ِٓ اٌطؾٍج١بد ثزؼ١ٚٙب 35111إٌجبربد اٌجو٠ٛ٠خ أوضو ِٓ )رُٚ ّؼجخ 

 اٌؼبَ ٚ ث١ئزٙب اٌغنائ١خ ٚ ٠ٕؾٖو اٌزْبثٗ ف١ّب ٠ٍٟ :

اٌجو٠ٛ٠بد وبٌطؾٍج١بد ٔجبربد غ١و ٚػبئ١خ ٚ الرٍّه ِغّٛػبً عنه٠بً ٚ لل ٠الؽع فٟ ثؼٚٙب  -1

 عنه٠لاد       

ثؼ٘ اٌجو٠ٛ٠بد وّب فٟ اٌىجل٠بد صٕبئ١بً أٞ ثٖٛهح ِطبثمخ ٌزفوع  رزفوع اٌؼ٠ٛٚخ إٌجبر١خ فٟ -2

 اٌّْوح فٟ اٌطؾٍج١بد .

 وبٌطؾٍج١بد رّبِبً ال رْزًّ اٌجو٠ٛ٠بد ػٍٝ أٔٛاع ِزقْجخ . -3

(ػٍٝ ؽٍمخ رطٛه إٌجبربد اٌجو٠ٛ٠خ رؼل ٘نٖ اٌقب١ٕخ أُ٘ ١َ٠Gamytophaseطو اٌطٛه اٌؼوٍٟٚ )

ٔجبربد ا١ٌبثَخ اٌؾل٠ضخ .ٚ ٌٙنا اٌَجت ٠ٕظو ٌٙب وؾٍمخ َِزمٍخ رّبِب ٕفخ ر١ّي اٌجو٠ٛ٠بد ػٓ ع١ّغ 

(ٕجغٟ غبٌجبً ٍبق ل١ٖوح ٚ ٚه٠مبد Nِٓ ؽٍمبد رطٛه اٌؼبٌُ إٌجبرٟ .ٚ ٠ٍّه إٌجبد اٌؼوٍٟٚ )

كل١مخ فٚواء اٌٍْٛ ٚ عنه٠لاد كل١مخ )ٚ ٟ٘ أػٚبء رْجٗ اٌغنٚه ٚ ال رغبَٔٙب ئم أٔٙب رْجٗ 

 ى١ٍخ ٚ اٌف١ي٠ٌٛٛع١خ ٚ رقزٍف ػٕٙب ثبٌج١ٕخ ٚ األًٕ.اٌغنٚه ِٓ إٌبؽ١خ اٌْ

( ٕجغٟ ثلٚه ٙؼ١ف فٟ ؽ١بح إٌجبد ٚ ٠زأٌف ِٓ ٠Sporophyte()2Nزّزغ إٌجبد اٌجٛغٟ )

٠ٍٛمخ ِؾٛه٠خ رؾًّ فٟ لّزٙب ػ١ٍجخ وو٠ٚخ أٚ ث١ٔٛٚ١خ ٠زّب٠ي كافٍٙب ١َٔظ ٌِٛل ٌٍجٛؽ ٚ ٠ْىً 

بَ ِٕٖف ػٍٝ اٌقال٠ب اٌٌّٛلح ٌٙب .٠ؼ١ِ إٌجبد ( ٕجغٟ ثؼل أْ ٠طوأ أمSpores()Nَاألثٛاؽ )

اٌجٛغٟ ِزطفالً ػٍٝ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ألٔٗ ٠ْزًّ ػٍٝ ١َٔظ ٠قٚٛهٞ ٙؼ١ف اٌزّب٠ي ٚ ثبٌزبٌٟ فٙٛ 

 غ١وٞ اٌزغن٠خ ٠َزّل اٌّبء ٚ اٌّٛاك اٌغنائ١خ ِٓ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ِجبّوح .

 أهوٍت الٌباحاث البزٌىٌت:   

بٍؼخ ِٓ ا١ٌبثَخ ٚ ٘ٛ ك١ًٌ لبٛغ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ٚ ِىبٔزٙب اٌّز١ّيح ثبٌؼبٌُ رؾزً ٘نٖ إٌجبربد َِبؽخ ّ

 إٌجبرٟ .
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رٕزْو ثٖٛهح ٚاٍؼخ فٟ إٌٖف اٌّْبٌٟ ِٓ اٌىوح األه١ٙخ ٚ فٟ اٌغجبي اٌّورفؼخ ؽ١ش ٠َٛك 

إٌّبؿ اٌجبهك ٚ رورفغ كهعخ اٌوٛٛثخ فٟ غبثبد اٌٖٕٛثو ٚ اٌزٕٛة فزْىً فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ثَبٛبً 

 وض١فبً . أفٚواً 

 وّب رَبُ٘ فٟ رٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌجقو فٟ إٌّبٛك اٌغج١ٍخ ٚ اٌغبثبد اٌوٛجخ .

 وّب أٔٙب رّٕٛ ػٍٝ عنٚع األّغبه ٚ فٛاهػٙب ٌنٌه رزّزغ ثأ١ّ٘خ وج١وح فٟ اٌغبثبد اٌّلاه٠خ اٌوٛجخ .

( ثؼل ؽولٙب ثقبٕخ رٍه اٌزٟ رّٕٛ ػٍٝ  Sphagnumرزون ثؼ٘ اٌجو٠ٛ٠بد ِٓ عٌٕ اٌَفغَٕٛ )

ٍطؼ اٌَّزٕمؼبد و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌوِبك ٚ ٌٙنا اٌَجت رؼل ٚلٛكاً ِّزبىاً ٚ ثقبٕخ فٟ اٌّؾطبد 

 اٌىٙوثبئ١خ .

 أقظام الٌباحاث البزٌىٌت: 

 رمَُ إٌجبربد اٌجو٠ٛ٠خ ئٌٝ ٕف١ٓ : 

 الكبذٌاث )البزٌىٌاث الوٌبطحت (: –أوالً 

اٌٍٜٛ اٌنٞ رّٕٛ ػ١ٍٗ ػبكح ئال أْ ٚ ١ٍّذ ثٙنا االٍُ ٚ مٌه ٌّٕٛ اٌطٛه اٌؼوٍٟٚ ِٕجطؾبً ػٍٝ 

 ثؼ٘ األعٕبً ٌٙب فوٚع لبئّخ .

٠ىضو ٚعٛك ٔجبربد ٘نا اٌمَُ فٟ إٌّبٛك االٍزٛائ١خ وّب رٛعل فٟ إٌّبٛك اٌّؼزلٌخ ٚ ٠غٍت أزْبه٘ب 

فٟ إٌّبٛك اٌظ١ٍٍخ اٌوٛجخ ئال أْ ثؼٚب ِٕٙب ٠ّىٕٗ رؾًّ اٌغفبف ٚ ػبكح رّٛد األعياء إٌَّخ فٟ 

بف أِب إٌّٛاد اٌؾل٠ضخ رجمٝ ٍبوٕخ ٚ ؽ١خ ؽزٝ ٍُِٛ األِطبه اٌزبٌٟ فزّٕٛ ثَوػخ فبئمخ ظوٚف اٌغف

. 

رؼزجو ٔجبربد ٘نا اٌمَُ أثَٜ أٔٛاع إٌجبربد اٌؾياى٠خ . عَُ إٌجبربد اٌؼوٍٟٚ  ِٕجطؼ ٚهلٟ ِفٍطؼ  

 وجلٞ   اٌْىً ػبكح.

 :Marchantia polymorpha ًذرص كوثال عٌها ًباث الواركاى هخعذد األشكال  

ٔجبد ِبهوبٔز١ب ٚاٍغ اإلٔزْبه ٠ٚٛعل فٟ األِبوٓ اٌظ١ٍٍخ ػٍٝ عٛأت األٔٙبه ٚثبٌزوثخ اٌغللخ،   

 صٕبئٟ ػبكح ٌٚٛ ػوق ٍٚطٟ ٚاٙؼ رٕبظوٖإٌجبد اٌؼوٍٟٚ َِطؼ 

٠ٛٙؼ  اٌّمطغ  اٌؼوٟٙ فٟ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ثأٔٗ ٠ٛعل ٚعٛك ثْوح ػ١ٍب رزقٍٍٙب فزؾبد ر٠ٛٙخ 

ventilating pores  ٌٝرؾبٛ وً ِٕٙب ثمٕبح ل١ٖوح رزىْٛ ِٓ أهثؼخ ٕفٛف ِٓ اٌقال٠ب ، ١ٍ٠ٚٙب ئ ،

أٍفً ١َٔظ رّض١ٍٟ صُ ١َٔظ ِقيْ صُ ثْوح ٍفٍٝ . ٠ٛعل أٍفً اٌجْوح اٌؼ١ٍب فٟ ِٕبٛك فزؾبد اٌز٠ٛٙخ 

غوف ٘ٛائ١خ ، رظٙو فٟ اٌّظٙو اٌَطؾٟ ػٕل اٌفؾٔ ثؼلٍخ وَّبؽخ ٍِٚؼخ ٍلا١ٍخ اٌْىً ػبكح 

 فال٠ب فٟ اإلهرفبع .  4 – 3ٜ وً ِٕٙب صمت . ٚرؾلك اٌغوف اٌٙٛائ١خ ثؾٛاعي ِىٛٔخ ِٓ ٚفٟ ٍٚ

٠زىْٛ ا١ٌَٕظ اٌزّض١ٍٟ ِٓ ف١ٛٛ لل رىْٛ ِزفوػخ ِىٛٔخ ِٓ فال٠ب غ١ٕخ ثبٌجالٍز١لاد اٌقٚواء رٛعل 

ْٔب كافً اٌغوف اٌٙٛائ١خ . ٠زىْٛ ا١ٌَٕظ اٌّقيْ ِٓ فال٠ب ثو١ّ١ْٔخ ، ٠قيْ ثىض١و ِٕٙب ؽج١جبد 
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ٚؽج١جبد ى٠ز١خ ِٚٛاك ٘ال١ِخ . رّٕٛ ِٓ ثؼ٘ فال٠ب اٌجْوح اٌَفٍٝ أّجبٖ عنٚه ٚؽوا١ّف . ٚرزىْٛ 

 .اٚ رفوػبد ػٓ ثؼ٘ أّجبٖ اٌغنٚه ٔزٛءاد 

 اًواط الخكاثز

إٌجبد ػٕل ِٛد أعيائٗ إٌَّخ ، ٠ّٕٚٛ وً عيء ئٌٝ ٔجبد  ئخزغيث ٠ٚزُ :الخكاثز الخضزي-1

، ف١زىْٛ ػٍٝ اٌَطؼ اٌؼٍٛٞ  gemmaeػوٍٟٚ  عل٠ل ، وّب ٠ؾلس اٌزىبصو اٌالعَٕٟ ثزى٠ٛٓ ع١ّبد 

، ٚوً وأً ع١ّٟ  gemmaeٌٍضبًٌٛ اٌؼوٍٟٚ  ّٔٛاد  وأ١ٍخ اٌْىً ، رَّٝ وإًٚ اٌغ١ّبد 

. رزًٖ gemmaء اٌؼل١ٍخ اٌْىً رَّٝ وً ِٕٙب ثبٌغ١ّب ٠ؾزٛٞ ثلافٍٗ ػٍٝ وزً ِٓ اٌقال٠ب اٌقٚوا

وً ع١ّب ثمبػلح اٌىأً اٌغ١ّٟ ثَبق ِىٛٔخ ِٓ ف١ٍخ ٚاؽلح ػّبكح . رٕفًٖ اٌغ١ّبد ٚرؾًّ ثٛاٍطخ 

      الخكاثز اٌو٠بػ ٚػٕل ٍمٛٛٙب ػٍٝ ِىبْ ِٕبٍت فأٙب رٕجذ ٌزىْٛ صبًٌٛ ػوٍٟٚ عل٠ل .٠ؾلس 

 ٍٝ ٔجبد ، ٚأػٚبء رأ١ٔش ػٍٝ ٔجبد آفو . ثزى٠ٛٓ أػٚبء رنو١و ػ الجٌظً  -2

  ُػٚٛ رأ١ٔش أه١ّغ١ٔٛarchegonium  كٚهلٟ اٌْىً ػبكح ، ٠ٚزىْٛ ِٓ عيئ١ٓ ّ٘ب اٌؼٕك :

neck  ٓٚاٌجطventer  ٠زىْٛ اٌؼٕك ِٓ ػلك ِٓ فال٠ب اٌمٕبح اٌؼٕم١خ .neck canal cells  ٛرؾب 
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  ٗثغلاه ِٓ فال٠ب ػم١ّخ ، ٠ٚزىْٛ اٌجطٓ ِٓ عيء لبػلٞ ِزٚقُ ٌٗ علاه ِٓ فال٠ب ػم١ّخ ٚث

ٚاألفوٜ ٕغ١وح ٟٚ٘ ف١ٍخ اٌمٕبح اٌجط١ٕخ  oosphereف١ٍزبْ ئؽلاّ٘ب لبػل٠خ وج١وح ٟٚ٘ اٌج١ٚخ 

ventral canal cell  وّب ٠ؼطٟ اٌؼٕك ػٕل ٛوفٗ اٌؼٍٛٞ ثؼلك ِٓ اٌقال٠ب رَّٝ اٌغطبء . ػٕل ،

ظ ػٚٛ اٌزأ١ٔش رنٚة فال٠ب اٌمٕبح اٌؼٕم١خ ٚف١ٍخ اٌمٕبح اٌجط١ٕخ ِىٛٔخ وزٍخ ع١الر١ٕ١خ ، وّب ٔٚ

 رٕفوط فال٠ب اٌغطبء فززىْٛ لٕبح كافً ػٚٛ اٌزأ١ٔش رّو فال٠ب٘ب األػواً اٌّنووح ػٕل اٌزٍم١ؼ . 

  ػٚٛ رنو١وantheridium زىْٛ :ػل٠ل اٌقال٠ب ، ووٚٞ أٚ وّضوٞ أٚ ث١ٚبٚٞ اٌْىً غبٌجب . ٠

ٌألػواً اٌنوو٠خ ، ٚاٌزٟ ٠ؼطٟ وً  اٌٌّٛلحػٚٛ اٌزنو١و ِٓ علاه ػم١ُ ثلافٍٗ ػلك ِٓ اٌقال٠ب 

 ِٕٙب ػٕل إٌٚظ ػو١ٍٚخ موو٠خ ٍبثؾخ أٚ أوضو . اٌؼوًٚ اٌنوو٠خ ماد ١ٍٛٛٓ.

 

 

وتحمل األعضاء الجنسٌة على حوامل خاصة ترفعها عن الجسم الخضري للنبات العروسً . فتتكون 

أعضاء التذكٌر على السطح العلوي لقرص مفصص إلى ثمان فصوص ٌحمل كل فص منها صف من 

، ٌوجد كل عضو تذكٌر  antheridiophoreأعضاء التذكٌر ، وٌحمل القرص على حامل انثرٌدي 

تفتح للخارج أثناء النضج  antheridial chamberة تسمى حجرة عضو التذكٌر داخل حجرة مغلق

 archegoniophoreبفتحة . وتحمل أعضاء التأنٌث على قرص محمول على حامل ارشٌجونً 

أطول من الحامل األنثرٌدي ، ٌزداد تفصٌص القرص ، فتنم منه تسع نتوءات على هٌئة أصابع تعرف 

ا ألسفل كلما كبرت فً السن . توجد أعضاء التأنٌث فً صفوف بٌن األشعة تنحنً نهاٌته raysباألشعة 

على  involuereوٌحٌط كل عضو تأنٌث غالف كما ٌحٌط كل صف من أعضاء التأنٌث غالف عام 
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هٌئة ستارة . وأعضاء التأنٌث تصغر فً السن كلما اتجهنا من الخارج إلى الداخل . وتفتح أعضاء 

لسطح السفلى للقرص . ٌشبه عضو التأنٌث لنبات ماركانتٌا مثٌله فً نبات التأنٌث عند النضج على ا

 رٌشٌا ، إال أن العنق قد ٌتكون من أربع خالٌا قناه عنقٌة أو أكثر .

٠ٕٚظ ػٚٛ اٌزنو١و ٚرزىْٛ األػواً اٌنوو٠خ ماد ا١ٌَٛٛٓ اٌزٟ رَجؼ فٟ اٌّبء ، رلفً ئٌٝ ػٚٛ 

جٛغٟ . ٚإٌجبد اٌ جٛغٟي٠غٛد اٌنٞ ٠ّٕٛ ئٌٝ إٌجبد اٌاٌزأ١ٔش ٚرقٖت ئؽلاّ٘ب اٌج١ٚخ ٠ٚزىْٛ اٌ

 ٌٕجبد ِبهوبٔز١ب أوضو رطٛها ٠ز١ّي ئٌٝ صالصخ أعياء ٟٚ٘ :

: رَزقلَ فٟ اِزٖبٓ اٌّبء ٚاٌغناء ِٓ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ وّب رؼًّ ػٍٝ رضج١ذ إٌجبد  footللَ  .1

 اٌغوصِٟٛ 

رّبَ إٌٚظ َِججخ رّيق علاه اٌجطٓ : ٚ٘ٛ ل١ٖو ٌٚىٓ رَزط١ً فال٠بٖ ١ٌٛٛب فغأح ػٕل setaػٕك  .2

 فزلفغ ثبٌؼٍجخ ٌٍقبهط .

، رٕمَُ  جٛغٟ: ٛوف١خ وج١وح ٌٚٙب علاه ٍّىخ ف١ٍخ ٚاؽلح ٠ٛعل ثلافٍٗ ا١ٌَٕظ اٌ capsuleػٍجخ  .3

، ٚإٌّبص١و ٟ٘  elatersٚإٌّبص١و  ثٛاؽِىٛٔخ ٔٛػبْ ِٓ اٌقال٠ب ، ّ٘ب اال جٛغٟفال٠ب ا١ٌَٕظ اٌ

فال٠ب ػم١ّخ ٠ٍٛٛخ ؽٍي١ٔٚخ اٌزغٍع . رٕٚظ اٌؼٍجخ ٠ٖٚجؼ ٌٛٔٙب إٔفو ٚرفزؼ ثٛاٍطخ ػلك ِٓ 

. رٕزْو اٌغواص١ُ ثمٛح ٠َٚبػل٘ب فٟ مٌه إٌّبص١و اٌزٟ ٠زغ١و اٌؾٍيْٚ ف١ٙب  valvesاٌّٖبه٠غ 

 ثبِزٖبٓ اٌوٛٛثخ ِٓ اٌغٛ . رٕجذ اٌغواص١ُ ٌزؼطٟ ٔجبربد ػو١ٍٚخ عل٠لح .

 

 

  Marchantia     polymorphaؽٍمخ ؽ١بح اٌّبهوبْ ِزؼلك األّىبي                            

ٔطفخ  -Antheridium        3ِٕطفخ  -2إٌجبد اٌؼوٍٟٚ اٌنووٞ            -1

Spermatozoid            4-         ٞٛهؽُ  -5إٌجبد اٌؼوٍٟٚ األٔضArchegonium        

اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ِٓ اٌؾبفظخ اٌجٛغ١خ  -7غٛد                           ى٠ -6         
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Sporogonium    8-                                رْىً هثبػ١خ  11 -9ف١ٍخ ٌِٛلح ٌألثٛاؽ

ؽبفظخ ثٛغ١خ ِزفزؾخ          -12ثٛغ١خ ٚمٌه ثؼل أْ ػبٔذ اٌق١ٍخ اٌٌّٛلح ٌٙب أمَبِبً ِٕٖفبً   

 ِْوح فز١خ                 -            14ثٛاؽ أزبُ األ -13

 Bryophytaالبريويات الحقيقية )البريويات القائمة (: –ثانيًا 

ػلكا وج١وا ِٓ إٌجبربد إٌّزْوح فٟ إٌّبٛك اٌّّطوح اٌوٛجخ اٌظ١ٍٍخ  mossesرًّْ اٌؾياى٠بد اٌمبئّخ 

اٌطٛه األٚي ف١طٟ اٌْىً ٠ٚقوط ِٕٗ  . ٚرّزبى ٔجبربرٙب ثٛعٛك ٛٛه٠ٓ ِٓ أٛٛاه إٌّٛ اٌؼوٍٟٚ ،

، ٚاٌطٛه اٌضبٟٔ ٠جلأ ظٙٛهٖ Protonemaأّجبٖ عنٚه لو١ٕخ اٌْىً ػبكح ، ٠ٚؼوف ثبٌجوٚر١ّٔٛب 

 وجواػُ رْٕأ ػٍٝ اٌجوٚر١ّٔٛب ِىٛٔخ ١ٍمبْ رؾًّ ػ١ٍٙب أٚهاق ٕغ١وح ِورجخ فٟ ٚٗ ؽٍيٟٚٔ .

اٌطٛه اٌؼوٍٟٚ اٌضبٟٔ ، ٚوض١وا ِب رزىْٛ ٚرؼًّ اٌجوٚر١ّٔٛب ٚأّجبٖ اٌغنٚه ػٍٝ اإلِزٖبٓ ٚرضج١ذ  

أّجبٖ عنٚه أفوٜ ػل٠لح اٌقال٠ب ِٓ لبػلح اٌَبق . ١ٍمبْ إٌجبربد ٚاألٚهاق ٚاّجبٖ اٌغنٚه ، ع١ّؼٙب 

فب١ٌخ ِٓ األَٔغخ إٌبلٍخ اٌؾم١م١خ ، ٚرمَٛ ع١ّؼٙب ثبإلِزٖبٓ ِٓ فال٠ب ٍطٛؽٙب اٌقبهع١خ فٟ ِؼظُ 

 األٔٛاع .

اٌنٞ ٠ّٕٛ ػٍٝ ٍطؼ اٌَّزٕمؼبد  Sphagumخ ماد اٌم١ُ اإللزٖبك٠خ ٔجبد اٌج١ذ ِٚٓ اٌؾياى٠بد اٌمبئّ 

، ٠َٚزقلَ فٟ اٌؾلائك ٚىهاػبد اٌفبوٙخ ٚمٌه ٌملهرٗ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اإلؽزفبظ ثبٌّبء ٚثنٌه ٠ي٠ل ِٓ اٌَؼخ 

 اٌّبئ١خ ٌٍزوثخ . ِٚٓ ٔجبربرٙب أ٠ٚب إٌجبد ف١ٛٔبه٠ب .

 : Funariaًذرص كوثال عٌها ًباث الفٍىًارٌا 

٠ىضو ٔجبد اٌف١ٛٔبه٠ب فٟ األِبوٓ اٌوٛجخ اٌظ١ٍٍخ . ف١ٛعل إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ٔب١ِب ػٍٝ اٌزوثخ ِٚزٖال 

 . بأشباٍ جذورثبٌزوثخ 

األؽبك٠خ األٍبً اٌىوٍِِٟٚٛٛ ِؼط١خ اٌجوٚر١ّٔٛب ، ٟٚ٘ ثٛاؽ ٠جلأ ظٙٛه اٌطٛه اٌؼوٍٟٚ ثأجبد اال

ْٛ ، ٚثؼل فزوح ِٓ ّٔٛ٘ب رظٙو ػ١ٍٙب ثواػُ رؼطٟ ف١ط١خ ِزفوػخ ٍّىٙب ف١ٍخ ٚاؽلح فٚواء اٌٍ

ّٔٛاد ٍبل١خ فٚواء اٌٍْٛ أٍطٛا١ٔخ اٌْىً رّٕٛ هأ١ٍب ٚرؾًّ ػ١ٍٙب أٚهاق ِورجخ رور١جب ؽٍي١ٔٚب فٟ 

 صالصخ ٕفٛف ، اٌٛهلخ ٍّىٙب ف١ٍخ ٚاؽلح ِبػلا فٟ ِٕطمخ اٌؼوق اٌٍٛطٟ فَّىٙب أوضو ِٓ ف١ٍخ .

اٌَبق أّجبٖ عنٚه ػل٠لح اٌقال٠ب ػل٠ّخ اٌٍْٛ ػبكح . رزغٗ أّجبٖ اٌغنٚه ٠ّٕٛ ِٓ اٌجوٚر١ّٔٛب ِٚٓ لبػلح 

 فٟ ّٔٛ٘ب ٌلافً ٍٜٚ إٌّٛ ٚرزؾٛي ئٌٝ ثوٚر١ّٔٛب ئما ػوٙذ ٌٍٚٛء .

 ٠ٛٙؼ اٌّمطغ اٌؼوٟٙ فٟ ٍبق إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ٠الؽع أٔٗ ٠زىْٛ ِٓ صالصخ أَٔغخ :

 ١ً رٛعل ٌٍقبهط ٚرؾزٛٞ فال٠ب ػٍٝ وٍٛهٚف epidermisثْوح  

  cortexصُ ١ٍ٠ٙب ٌٍلافً ١َٔظ لْوح  

ٚفال٠ب٘ب ِزطبٌٚخ ٚال رؾزٛٞ ػٍٝ ٚؽلاد  ٠ٚcentral cylinderٛعل فٟ اٌلافً اإلٍطٛأخ اٌّووي٠خ 

 ٔبلٍخ ١ِّيح ئٌٝ فْت ٌٚؾبء ئال أٔٗ ٠ّىٕٙب اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ ر١ًٕٛ اٌغناء .
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ل١ٍال ٚرَّٝ ثبٌزقذ . ٠ؾبٛ اٌزقذ  رزىْٛ األػٚبء اٌغ١َٕخ ػٍٝ لّخ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ اٌزٟ لل رٕزفـ

واألسهار وحٍذة .  moss flower، ٠َّٚٝ ٘نا اٌزوو١ت ثبٌي٘وح اٌؾياى٠خ  involucreثأٚهاق غالف١خ 

الجٌض والٌباث ثٌائً الوظكي فً هعظن األًىاع . واطخعوال لفظً الخخج والشهزة هى اطخعوال هجاسي 

 قا أو حخى حشابهها .بحج وهذٍ لٍظج لها عالقت بالشهزة العادٌت هطل

٠ٛعل ثبٌي٘وح اٌّنووح أػٚبء رنو١و ٚف١ٛٛ ػم١ّخ . ػٚٛ اٌزنو١و ٌٕٛغبٟٔ اٌْىً ٠ؾًّ ػٍٝ ػٕك 

ل١ٖو . ٠ؾزٛٞ اٌزنو١و إٌبٙظ ػٍٝ أػواً موو٠خ ٍبثؾخ ٍِز٠ٛخ اٌْىً ٚماد ٍٛٛبْ ، رزؾوه ِٓ 

١لاد فٚواء ٚرٕزٟٙ ثقال٠ب فالي صمت فّٟ . ٚرزىْٛ اٌق١ٛٛ اٌؼم١ّخ ِٓ ػلح فال٠ب رؾزٛٞ ػٍٝ ثالٍز

 وو٠ٚخ .

٠ٛعل ثبٌي٘وح اٌّإٔضخ أػٚبء رأ١ٔش ٚلل رؾزٛٞ ػٍٝ ف١ٛٛ ػم١ّخ ال رٕزٟٙ ثقال٠ب وو٠ٚخ. ٠ؾًّ ػٚٛ 

 اٌزأ١ٔش ػٍٝ ٍبق ل١ٖو ، ٠ٚزىْٛ ِٓ ثطٓ ٚػٕك .

٠ؾلس اإلفٖبة ٚمٌه ثلفٛي أػواً موو٠خ فالي لٕبح اٌؼٕك ؽزٝ رٕغؼ ٚاؽلح فٟ أفٖبة اٌج١ٚخ . 

ْ اٌي٠غٛد ٠ٚفوى ؽٛي ٔفَٗ علاها هل١مب ٠ٕٚمَُ أمَبِبد ػل٠لح ٠ٚىجو فٟ اٌؾغُ ِىٛٔب ع١ٕٓ ٠زىٛ

ئٍطٛأٟ ، ٠ضمت عيؤٖ اٌَفٍٟ ٍبق ػٚٛ اٌزأ١ٔش ٚلّخ إٌجبد اٌؼوٍٟٚ . ٠ّٕٛ اٌغ١ٕٓ ِؼزّلا فٟ غنائٗ 

ّٛ اٌغ١ٕٓ ّٔٛ ػٍٝ اٌطٛه اٌؼوٍٟٚ ، ٚأصٕبء مٌه ٠ّٕٛ علاه ػٚٛ اٌزأ١ٔش ، ئال أٔٗ ثؼل فزوح ٠فٛق ٔ

ػٍٝ لّخ إٌبثذ اٌغوصِٟٛ ال ٠ٍجش أْ  calyptraاٌغلاه اٌنٞ ٠زّيق ٠ٚؾًّ عيء ِٕٗ ٠ؼوف ثبٌمٍَٕٛح 

٠َمٜ . ٠ىجو ٠ٕٚٚظ إٌجبد اٌغوصِٟٛ ٠ٖٚجؼ ٌٛٔٗ أفٚو ٠ٚؼزّل ػٍٝ ٔفَٗ عيئ١ب فٟ اٌزّض١ً اٌٚٛئٟ 

ك ٚاٌؼٍجخ . ٠ٕغٌّ اٌملَ فٟ إٌجبد . ٠ٚز١ّي إٌجبد اٌغوصِٟٛ إٌبٙظ ئٌٝ صالصخ أعياء ، اٌملَ ٚاٌؼٕ

 اٌؼوٍٟٚ الِزٖبٓ اٌغناء ، ٚرزىْٛ اٌغواص١ُ كافً اٌؼٍجخ .

اٌؼٍجخ ث١ٚب٠ٚخ ئٌٝ وّضو٠خ اٌْىً رزىْٛ ِٓ عيء ٍٚطٟ ِٓ فال٠ب ػم١ّخ غ١و ٍِٛٔخ رَّٝ اٌى١ِٛ١ٌٍٛال 

columellaٌجٛغٟ. رؾبٛ اٌى١ِٛ١ٌٍٛال ثب١ٌَٕظ ا sporogenous tissue  ٞٛػٕل إٌٚظ ػٍٝ اٌنٞ ٠ؾز

 األؽبك٠خ األٍبً اٌىوٍِِٟٚٛٛ. ثٛاؽ اال

، ٠زًٖ ثبٌؼٍجخ ثؾٍمخ ِٓ  operculumػٕل ٔٚظ اٌؼٍجخ رزؾٛي اٌٖفٛف اٌؼ١ٍب ِٓ فال٠ب٘ب ئٌٝ غطبء 

، ٠ٚٛعل أٍفً اٌغطبء ِغّٛػز١ٓ ِٓ األٍٕبْ اٌجو٠َز١ِٛخ  annulusفال٠ب هل١مخ اٌغله رَّٝ اٌطٛق 

peristome teeth  فبهعٟ ٚآفو كافٍٟ ٚفال٠ب عله٘ب اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ غ١ٍظخ رىْٛ ٕف

فٟ فواؽ ثٛاؽ طو٠خ هل١مخ ١ٍ١ٍٍٛى٠خ . ػٕل إٌٚظ رزؾًٍ اٌى١ِٛ١ٌٍٛال أٚ عيء ِٕٙب . فزٕضو االمٚعله٘ب اٌ

اٌى١ِٛ١ٌٍٛال ٚرزّيق فال٠ب اٌطٛق اٌول١مخ اٌغله ٠ٕٚفزؼ ٠َٚمٜ اٌغطبء . ٚؽ١ش أْ األٍٕبْ اٌجو٠َز١ِٛخ 

ٛث١خ فأٙب رٕؾٕٟ ٌٍقبهط ثفؼً اٌغفبف فزٕزضو اٌغواص١ُ ٔز١غخ ال٘زياى٘ب ٚا٘زياى اٌؼٍجخ ثبٌٙٛاء ١٘غوٍٚى

. 
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 Funaria      hygrometricaؽ١بح اٌفٛٔبه٠ب كٚهح 

رّٕٛ ػ١ٍٗ ٔجبربد ػو١ٍٚخ فز١خ                                    prtonemaف١ٜ اٚي  -   2أزبُ األثٛاؽ        -  1

ٔجبد ػوٍٟٚ مووٞ                             -5هؽُ ثلافٍٗ اٌق١ٍخ اٌج١ٚ١خ         -4ٔجبد ػوٍٟٚ أٔضٛٞ      -3

ٔجبد ثٛغٟ ِىزًّ إٌّٛ                 -8اٌمبػ اٌق١ٍخ اٌج١ٚ١خ ٚرْىً اٌي٠غٛد        -7ِٕطفخ                      -6

     أثٛاؽ ِزٕبصوح ِٓ اٌؼٍجخ     -sporogonium _   10ؽبفظخ ثٛغ١خ     -9
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عرٌانات البذور                          الترٌدٌات                                                            

 

 

اذناب الخٌل     ارجل الذئب     السراخس                             

 

               Lycopodiophytaشعبة نباتات أرجل الذئب  - 
                                   Equisetiphytaشعبة نباتات أذناب الخيل  -
  Polypodiphyta           1    )السراخس(شعبة النباتات  ثيرات أرجل -

 

  

 رُٚ صالصخ ٕفٛف ٟٚ٘ :إٌجبربد وض١وح االهعً: 

 primofilipsidaٍوافٌ ثلائ١خ  -1

 Eufilipsidaٍوافٌ ؽم١م١خ -2

 Leptofilipsidaٍوافٌ ٔؾ١ٍخ  -3

اٌَوافٌ رزّزغ ثأ١ّ٘خ وج١وح فٟ اٌطج١ؼخ فبٕخ ػٕلِب رزؼب٠ِ ِغ ٔجبربد أفوٜ فٟ غبثبد 

ِضٍخ اٌزٟ ٍٛف إٌّبٛك اٌّلاه٠خ ٚاٌّْب١ٌخ حٟ٘ رإٌف اٌغطبء إٌجبرٟ فٟ األهاٟٙ اٌّغٍمخ.ِٓ األ

Filicales            ٌهرجخ اٌَواف ِٓ    Dryopteris,filix-mas       اٌَوفٌ اٌّنوو ٚ  

.   Polypodiaceae األهعً ف١ٍٖخ وض١واد  

إٌجبد اٌجٛغٟ ٘ٛٔجبد ػْجٟ ِؼّو ٠ْزًّ ػٍٝ عنِٛه ِبئً ٠ىَٛ ٍطؾٗ اٌؼٍٛٞ ِؼب١ٌك أٚهاق 

خ ِّٕٚخ ٚرّٕٛ ػٍٝ اٌَطؼ اٌؼٍٛٞ ِٓ اٌغنِٛه ١ِزخ ٠ٚؾًّ ٍطؾٗ اٌَفٍٟ عنٚه ػبهٙخ كل١م

ثبلخ ِٓ األٚهاق اٌقٚواء اٌفز١خ ِٕٙب رأفن ّىً ؽٍيٟٚٔ أِب األٚهاق إٌبٙغخ فٟٙ ِووجخ 

 صٕبئ١خاٌو٠ِ.

أِبإٌجبد اٌؼوٍٟٚ ف١زأٌف ِٓ ِْوح ٙؼ١فخ اٌزّب٠ي ٚرأفن ّىً ٕف١ؾخ ٚهل١خ لٍج١خ اٌْىً 

لح ٛجمبد ف٠ٍٛخ فٟ اٌّووي رؾًّ ػٍٝ ٚعٙٙب رزىْٛ ِٓ ٛجمخ ف٠ٍٛخ ٚاؽلح فٟ اٌّؾ١ٜ ٚػ

اٌجطٕٟ اٌمو٠ت ِٓ ٍطؼ اٌزوثخ ٚػٕل ٛوفٙب اٌّلثت عنه٠لاد ػل٠لح وّب رزّب٠ي ػٍٝ ٘نا اٌٛعٗ 

 الرحمٌات الكورمٌة
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أػٚبء اٌزىبصو اٌغَٕٟ ؽ١ش رٕزْو األهؽبَ فٟ اٌطوف اٌؼو٠٘ ِٓ اٌّْوح ث١ّٕب رزّب٠ي 

ٕطبف ِيٚكح ث١َبٛ رَجؼ إٌطبفإٌّبٛف فٟ اٌطوف االفو اٌّلثت ِبث١ٓ اٌغنه٠لاد،رىْٛ اٌ  

 

 

 

 
 

 

فٟ لط١واد اٌّبء ِزغٙخ ٔؾٛ األهؽبَ ٚرفوى األهؽبَ ؽّ٘ اٌزفبػ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ عنة  

إٌطبف ٚر١ًَٙ كفٌٛٙب اٌٝ اٌوؽُ ػجو اٌؼٕك، ٠جلأاٌغ١ٕٓ ثبٌزطٛه كافً اٌوؽُ ِزطفال ػٍٝ 

٠خ كافً اٌزوثخ ٠نثً إٌجبد إٌجبد اٌؼوٍٟٚ ه٠ضّب رزْىً أٚي ٚهلخ فٚواء ٚرّٕٛاٌغٍّخ اٌغنه

 اٌؼوٍٟٚ فالي مٌه رله٠غ١ب اٌٝ أْ ٠ٕزٟٙ ثبٌّٛد ٠ٕٚزمً إٌجبد اٌجٛغٟ اٌٝ ؽ١بح مار١خ َِزمٍخ.

 :Gymnospermaeػو٠بٔبد اٌجنٚه

اٌؾوعٟ                     ٍٛف ٔلهً ِٕٙب اٌٖٕٛثو  Pinus Sylvestris ِٓ اٌف١ٍٖخ  

Pinaceaeاٌٖٕٛثو٠خ ّٔٛمع١ٓ ِقزٍف١ٓ ِٓ اٌفٛاهع :فٛاهع ػبك٠خ  ٚ٘ٛ ٔجبد ّغوٞ ٠ؾًّ

٠ٍٛٛخٚأفوٜ ل١ٖوح رغزّغ االٚهاق اٌجٛغ١خ ِغ ثؼٚٙب ِْىٍخ ّٔط١ٓ ِٓ اٌّقبه٠ٜ:ِقبه٠ٜ 

ٕغ١وح موو٠خ رٕزظُ ثغبٔت ثؼٚٙب ِْىٍخ ٍٕبثً ِٓ اٌّقبه٠ٜ اٌنوو٠خ ِٚقبه٠ٜ وج١وح أٔض٠ٛخ 

 رٕزْو ثٖٛهح ِٕفوكح ػٍٝ إٌجبد

نوو٠خ فٟ اٌٖٕٛثو اٌؾوعٟ:رطٛه اٌّْوح اٌؼو١ٍٚخ اٌ  

N اٌٌّٛلح ٌالثٛاؽ اٌٖغ١وح ٚرزؼوٗ الٔمَبَ ِٕٖف ؽ١ش رْىً وً ف١ٍخ أهثغ أثٛاؽ ٕغ١وح  

ٚؽ١لح ا١ٌٖغخ اٌٖجغ١خ وً ثٛغخ ِإٌفخ ِٓ ٔٛاح ١ٍٚزٛثالٍُ ٚغالف ِٚبػف كافٍٟ ٚفبهعٟ 

مٌه ٠جلأ رّب٠ي ٠ٕفًٖ اٌغالفبْ ِٓ عبٔجٟ اٌجٛغخ اٌٖغ١وح ٌزْى١ً و١َ١ٓ ٘ٛائ١١ٓ ّجى١١ٓ فالي 

اٌّْوح اٌنوو٠خ فزٕمَُ ٔٛاح اٌجٛغخ اٌٖغ١وح أمَبِبد ف١ط١خ ٚرزْىً ٔز١غخ مٌه ف١ٍزبْ ِْو٠زبْ 

رّٚواْ ثَوػخ. ثؼل مٌه رٕمَُ ٔٛاح اٌجٛغخ اٌٖغ١وح صب١ٔخ ٚرزْىً ف١ٍزبْ ٌِٛلح ٚاػب١ّخ رَبػل 

االٔجٛة اٌطٍؼٟ ٠ٚجمٝ فٟ ا٠ٖبي االػواً اٌنوو٠خ ػل٠ّخ اٌؾووخ اٌٝ اٌق١ٍخ اٌج١ٚ١خ ثٛاٍطخ 

غالف اٌجٛغخ اٌٖغ١وح ِؾ١طب ثبٌّْوح اٌؼو١ٍٚخ اٌنوو٠خ)ؽجخ اٌطٍغ(ٚػٕلِب رٕٚظ ؽجبد اٌطٍغ 

رزفزؼ اٌّجبٚؽ اٌٖغ١وح ٚفك ّك ٌٟٛٛ ٚرزؾوه ِٕٙب االثٛاؽ إٌّزْخ ؽ١ش رَبػل االو١بً 

 اٌٙٛائ١خ فٟ أزمبي ؽجبد اٌطٍغ ثٛاٍطخ اٌٙٛاء.

 اٌّْوح اٌؼو١ٍٚخ االٔض٠ٛخ:
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رٕزظُ ػٍٝ ِؾٛه اٌّقوٚٛ اٌّإٔش ؽواّف غْبئ١خ ػم١ّخ رَّٝ اٌمٕبثبد فٟ اثٜ اٌمٕبثبد 

٠ٚخ اٌفز١خ ِٓ ٛرزْىً االٚهاق اٌجٛغ١خ اٌىج١وح ٠زّب٠ي ػٕل لبػلرٙب ث١ٚٛٔزبْ ؽ١ش رزأٌف اٌج

١ًٍٛٔ ٌٚؾبفخ ٠ٍزؾُ ا١ًٌٍٕٛ فٟ اٌّؾ١ٜ ِغ اٌٍؾبفخ اٌزٟ رزون صمجب ٕغ١وا فٟ لّزٙب ثبٌموة ِٓ 

ه اٌّقوٚٛ رلػٝ اٌىٛح.ِؾٛ  

 كٚهح ؽ١بح اٌٖٕٛثو اٌؾوعٟ:

٠ٚبد جٛرٕزمً ؽجبد اٌطٍغ ثفًٚ االو١بً اٌٙٛائ١خ ثٛاٍطخ اٌو٠بػ ِٓ اٌّقبه٠ٜ اٌنوو٠خ اٌٝ اٌ

فٟ اٌّقبه٠ٜ االٔض٠ٛخ رٕفن ؽجخ اٌطٍغ ػجو اٌىٛح اٌٝ ؽغ١وح ٕغ١وح فٟ لّخ ا١ًٌٍٕٛ رَّٝ 

ط١واد ِٓ ٍبئً وض١ف  ٠ّأل اٌفواؽ ِبث١ٓ ا١ًٌٍٕٛ ؽ١ش رزبثغ أزبّٙب فزّزٔ لاٌغوفخ اٌطٍؼ١خ 

٠ٚخ ثمٛح.٠ٚإكٞ أزجبط ؽجخ ٛٚاٌٍؾبفخ. ٠إكٞ عفبف ٘نا اٌَبئً اٌٝ عنة ؽجخ اٌطٍغ ٌغَُ اٌج

اٌطٍغ اٌٝ رّيق ٔٙب٠خ غالفٙب اٌقبهعٟ ٚرطبٚي غالفٙب اٌلافٍٟ، ِقزولب فال٠ب ا١ًٌٍٕٛ ِْٚىال 

.رلفً اٌق١ٍخ االػب١ّخ ِجبّوح اٌٝ االٔجٛة اٌطٍؼٟ  اٌنٞ ٠ّٕٛ ثبرغبٖ االهؽبَاالٔجٛة اٌطٍؼٟ 

اٌٌّٛلح اٌزٟ رٕمَُ ِجبّوح اٌٝ ف١ٍز١ٓ ٚظ١ف١ز١ٓ غ١وِزغبَٔز١ٓ :  ػٕل رى٠ٕٛٗ صُ رٕفن ا١ٌٗ اٌق١ٍخ

ف١ٍخ لبػل٠خ ٚف١ٍخ ٌِٛلح ٌٍٕطبف.ٚ٘نٖ رٕمَُ لج١ً االٌمبػ ِجبّوح ِْىٍخ ٔطفز١ٓ ِغوكر١ٓ ِٓ 

ػٕك اٌوؽُ ٠ٚالٌِ اٌق١ٍخ اٌج١ٚ١خ ؽ١ش رٕفغو ٔٙب٠زٗ ثَجت ا١ٌَبٛ، ٠قزوق االٔجٛة اٌطٍؼٟ 

أزجبعٗ ٠ٚزؾوه ِؾزٛاٖ فٟ ١ٍزٛثالٍُ اٌق١ٍخ اٌج١ٚ١خ. رٍزؾُ اؽلٜ إٌطفز١ٓ ِغ ٔٛاح اٌق١ٍخ 

اٌج١ٚ١خ ٌزْى١ً اٌي٠غٛد ث١ّٕب رزالّٝ اٌق١ٍخ االػب١ّخ ٚرّٛد إٌطفخ اٌضب١ٔخ.ثؼل االٌمبػ ِجبّوح 

لٙب رّبِب ٚأطجبق االٚهاق اٌجٛغ١خ اٌىج١وح فٟ اٌّقوٚٛ االٔضٛٞ ػٍٝ ٠غوٞ اٌزئبَ اٌىٛح ٚأغال

 ثؼٚٙب.
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 معرات البذور  
 Cormobionta archegoniateالرحميات ال ورمية 

                                           Pinophyta شعبة الصنوبريات
 (          Gymnospermaeعريانات البذور                            )

يئوػػ  ايػػف نػػـ انقرإػػ   أغلبيػػي نبيتػػي  يعيػػر  سػػلن  ا)لػػر  اررإػػو  ينػػذ عجػػر ا)كوػػي  اراؿ )لنبيتػػي  ا)ًا
يعظييػي اكتػػ  ًلػػ  يسػتا  رتػػت بلييليػػي اتاجػد بعػػض ا)رتػػت )ػػـ وتبقػ  ينيػػي سػػا  نػاع ااكػػد ينػػؿ رتبػػ  

 Ginkgo biloba ( يينل  بي)ناع    Ginkgoalesا)جنلوي    
 أهم مميزات الصنوبريات      

  Megasporangiumتتيوز ىذه ا)نبيتي  بيف ارًإيء ا)تلينرو  ًبير  ًف كااعظ اربػااغ لبوػر     "  
" اتتالؿ ا)باوإي  ا)عيرو  ًل  ىذه ا)كااعظ اتالؿ ا)يايروط ا)يؤنن  , أيػي ا)ياػيروط ا)يػذلر   عتكيػؿ 

اىا ياراط   ور وتاإا ًل  ارعرع ًلاوير و ؿ  "  Microsporangiumكااعظ اربااغ ا)  ور  "
 سـ  5-6طا)و 

                                   Pinophytaشعبة الصنوبريات
                           Cycadopsidae صـــف السي اســـيات     Coniferopsidaeصـــف المخـــروط        

           Cycadales رتبة السي اسيات                          Pinales رتبة الصنوبريات
       Ephedralesرتب         Chlamydospermatopsida        صف غمديات البذور

ػ  عي ًار ع يئؿ 50ناع ا 600اتعتبر رتبػػ  ا) نابروػػي  أىـ ا)رتت تإيف كاا)ي  جنس ياًز
 :                    Pinalesأهم مواصفات 

 أغلبيي نبيتي  اجرو  ا ااجورا  دائي  ا)اإر  -1
 اراراؽ عي أغلت أنااىي أبرو  " ا) نابر ااررز" أا كرافو  " ا)سرا اا)عفص ا)اًري" -2
يئي -3  تنيا ًطروير )اجاد ا)لييبواـ ا)ًا
 أكيدو  ا)جنس أكيدو  ا)يسلف   سرا ,  نابر .... -4
 ا)اربوف( – أكيدو  ا)جنس ننيئو  ا)يسلف   ارراليروي   
نيي يكيا)  ًل  أاراؽ كرافو   -5  ا)باوإ  ًيرو  س تاجد  إيف يبوض اا 
 – 15انيدرار  15-2ا)بذار ذا  ساوداء اا)جنوف ًدود ا)فلقي   -6

 أهم هذه الفصائل التي تتبع رتبة الصنوبريات:
ه ا)رتب  يف ًار  تعتبر رتب  ا) نابروي  أىـ ا)رتت كوث تنإاي تكتيي اغلت يعرا  ا)بذار اتتي)ؼ ىذ
 0ع يئؿ انقرإ  ينيي  نالث اتنتار عي ن ؼ ا)لر  ا)ايي)ي اا)جنابي يالل  ا) يبي 
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  Araucariaceaeالفصيلة األرو ارية          -0 
 Araucaria  Agathis -اتنتار نبيتي  ىذه ا)عيئل  عي ن ؼ ا)لر  اررإو  ا)جنابي اتإـ جنسوف 

 _ 
         Pinaceaeالفصيلة الصنوبرية   -2

ير عي ن ؼ ا)لر  ا)ايي)ي اتتازع ًل  ًار  أجنيس تنتار عي ا)ينيطؽ ا)يعتد)ػ  ا اػبو  240تإـ  نًا
 ا)يدارو  " اجرو  أا اجورا " أىـ ىذه ارجنيس:

ػػير  " ا)اػػاح"  (   ااررز   40 ) Abiesا)تنػػات     100( وإػػـ  Pinus(   اا) ػػنابر    Cedrusنًا
 ناع.ينيي:

 Pinus brutiaر البروتي:  الصنوب -
أاػػػجير دائيػػػ  ا)اإػػػر  , أاراؽ إبروػػػ  , اسػػػاؽ ًيئيػػػ  , نبػػػي  اكوػػػد ا)جػػػنس اكوػػػد ا)يسػػػلف , ا)ياػػػراط 

 ارنناي ألبر يف ا)ذلري اا)يايروط سطئ  غور يعنق  يتجي  نكا ارًل 

    Pinus halepnsisالصنوبر الحلبي : -
 دائـ ا)اإر  , ا)سيؽ غور ًيئي  يتفًر  باد  , اراراؽ يزداج  , اا)يايروط يتجي  نكا ارسفؿ يعنق  

     Pinus pineaالصنوبر الثمري:   -
ػػد تلػػاف بنالنوػػي  وسػػتفيد باػػلؿ رئوسػػي يػػف  ا)ياػػراط لبوػػر اراراؽ غلوظػػ  اتتجيػػا بننيئوػػي  بي) ي)ػػت ًا

 0ر ذا  ًوي  غذائو  ًي)و  يايروطيي ا)نيرو  عي ا)ك اؿ ًل  ا)بذا 
     Cuperessaceaeالفصية السروية: -6

ي ياًز  عي ًاروف جنسي أىييي: 150تإـ   نًا
( أاػػػػػػجير ىػػػػػػذا ا)جػػػػػػنس دائيػػػػػػ  ا)اإػػػػػػر   لبوػػػػػػر  ا)كجػػػػػػـ أىػػػػػػـ ارنػػػػػػااع Cupressasالســــــرو)

semperviens   اينو ا)ناع ارعقيCs.horzentalis اا)يرييCs.vertica 
 Biota    عفص ا)اًري(اينو                   اBiota orientalis ) 

ر ا)ايئا  أا ا)اربوف  Juniperasالعرعر)  (communis  Juniperas( ا)عًر

 
شـعبة  -             Cormobionta    gynoeciatae زهـرة* النباتـات ال ورميـة الم

 نو  Magnoliophyta       286111النباتات المغنولية    
 ( Angiospermaeمغلفات البذور )        

    Moncotyledoneaeاكودا  ا)فلق   -1اتإـ  فوف   
      Dicotyledoneaeننيئوي  ا)فلق   -2                
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 يف ا) في  ا)تي تيوز ىذوف ا) فوف :
 وحيدات الفلقة                                                  ثنائيات الفلقة 

 ا)جنوف ويلؾ علقتوف ابروعـ ًيوير  -ا)جنوف ويلؾ علق  ااكد  ابروعـ                            -
 جينبي بوف ا)فلقتوف                                             بوف ا)فلتوف 
 تلاف ا)داارا  اييسو  ابالؿ  -ترتوت ا)زىر  بالؿ داارا  نالنو  ا)قطا                 -

 كلزاني انيدرار يي تلاف ربيًو                                                              
 اراراؽ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط  أا يرلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذا   -اراراؽ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط  اذا  تإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوا يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااز          -

 أا ًاسي غور يسنن                                     تإلوا ابلي يف    ا)قرص
 ا)نسج ا)نيناو  ااإك  اا)نيا ا)قطري  -س اجاد )لنسج ا)قساي  ا)نيناو  إس عي             -

 كيس  نيدر                                               ااإح 
 ونيا بنايط لبور اوتييوز بالؿ     -ا)جذور ونيا ببطء اس وعطي جذار جينبو             -

 ااإح إ)  جذر رئوسي وكيؿ جذار                                                        
 جينبو                                                         

      Dicotyledoneaeثنائيات الفلقة  -أوًل 
أ)ػػؼ نػػاع اوسػػتند ت ػػنوؼ ىػػذا ا) ػػؼ باػػلؿ رئوسػػي إ)ػػ  لػػـ ا)زىػػر   200ا) ػػؼ ألنػػر يػػف 1وإػػـ ىػػذ

ااًتيػػد  ىػػذه ا)ت ػػنوفي  ا)كدونػػ  باػػلؿ رئوسػػي ًلػػ  اجػػاد ا)لػػـ أا انعدايػػػػو عػػي ا)زىػػر  أا بنوػػ  ا)لربلػػ  
دد  ا)لرابؿ ينؿ رتبػػػ     ,    Piperalesاا)فلفلوػي    Laurales , ارتب  ا) يروػي   Magnolialesًا

 .Nymphaealesوي  , اا)نيف   Ranunculalesاا)كاذانوي  
ــةاتقسػػـ  ــات الفلق ػػ  رتػػت تجيعيػػي  ػػف  ت ػػنوفو  أسيسػػو   ثنائي إ)ػػ  نيػػيني زيػػر تكػػاي لػػؿ زيػػر  يجيًا

 اا)زير ىي:
 ( Magnolianaeأا     Polycarpicaeيجيًا  رتت ا)ي نا)وي أا لنورا  ا)لرابؿ    -1
 ا)تاوج اتسي  أوإي سيئبي     
 (choripetalaeيجيًا  رتت يفتًر  ا)بتال                                     -2
 (monochlamydeaeيجيًا  رتت اكود  ا) يد ًدوي  ا)بتال  اا ا)تاوجي  (    -3
   (Sympetalae    )ا)بتال                  لتكي يجيًا  رتت ي -4
 (     Centerospermae monochlamydeae) ا) يداكود   يجيًا رتت يرلزوي  ا)بذار-5 
 (choripetalae   Centerospermaeيجيًا  يرلزو  ا)بذار يفتًر  ا)بتال             -6
 (    (Teichiospermatophyta choripetalaeيجيًا  جداروي  ا)بذار يفتًر  ا)بتال  -7
 (  Teichiospermatophyta (Sympetalaeيجيًا  جداروي  ا)بذار يدغي  ا)بتال     -8
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ي  يف ا)رتت وحيدات الفلقةبونيي تقسـ   إ)  نالث يجيًا
 (   Calycifloraeيجيًا  رتت ليسوي  ارزىير                         -1
 ( Corollifloraeيجيًا  رتت تاوجوي  ارزىير                       -2
 (Glumiflorae     يجيًا  رتت ًنبعوي  ارزىير                -3
 
 عريانات البذور ومغلفات البذور من أهمها:بين جوهرية الختتفات ال

 معريات البذور مغلفات البذور ـ
تلاف ا)باوإ  ي لف  بيراراؽ ا)باغو   1

 ا)لبور  اي ا)لرابؿ
تتاإح ا)باوإ  ب ار  ًيرو  ًل  ا)سطح 

 ا)علاي )لاًر  ا)باغو  ا)لبور    ا)كراف  ا)بذرو (.
ا)يار  ا)عراسو  ارنناو  ىي ا)لوس  2

 نا    االوي( 8ا)جنوني ا)يؤ)ؼ يف 
ا)يار  ا)عراسو  ارنناو  ىي ا)بذر  ا)داالو  

 ا)تي تاتيؿ ًل  ركيوف.
وجري تييوز ا)باوإ  اتالؿ ا)بذر  بسًر   3

نسبو  اي   عي ا)نبيتي  ا)عابو  االؿ 
أسيبوا          الكد اً   االؿ  3-4

 اًياو  ااكد (يركل  

وجري تييوز ا)باوإي  اتالؿ ا)بذار ببطء 
اير تقروبي"(  18ادود   عي ا) نابروي  االؿ 

يا ا)علـ أف ا)زيف ا)في ؿ ييبوف ا)تيبور 
 13ااس)قيح ولاف طاوال"   عي ا) نابروي  

 ايرا" تقروبي"(
تتي)ؼ ا)يار  ا)عراسو  ا)ذلرو  يف الوتوف  4

يا)د  االو  اا ًد  االوي يارو  االو  
 اًياو .

تتي)ؼ ا)يار  ا)عراسو  ا)ذلرو   كب  ا)طلا( يف 
 الو  اًياو  االو  يا)د .

بنتوج  اسا يت ا)يإيًؼ وتالؿ جنوف  5
ننيئي ا) و   ا) ب و    ا)طار ا)باغي ( 

 3N, ا)ذي ونيا ًل  كسيت ا)ساوداء   
 2N ب ي ( أا ا)بذر  ا)يكوط   

  ب ي(.

ا)بسوط وتالؿ جنوف ننيئي بنتوج  اس)قيح 
ا) و   ا) ب و       ا)طار ا)باغي ( ا)ي ونيا 

 ب ي ( ا)طار  Nًل  كسيت ا)بذر  ا)داالو   
 ا)عراسي.
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 نائياتها فيتجلى في اآلتي: في احاديات الفلقة وثص نما بي الختتفاما 
 
  ؼ اكودا  ا)فلق   ؼ ننيوي  ا)فلق  ـ
يتقيبلتوف ابروعيي" ًيوي" ويلؾ ا)جنوف علقتوف  1

   بوف ا)فلقتوف(
 ويلؾ ا)جنوف علق  ًيو  ااكد  ابروعيي" جينبوي".

تترتت ا)قطا ا)زىرو  عي ا)زير ا)بدائو   2
ب ار  كلزانو  , غي)بي" يي تلاف ا)داارا  
ا)زىرو  اييسو  ا)قطا , انيدرا" ييتلاف 

ربيًوتيي , وتييوز ا)ليس ًف ا)تاوج بالؿ 
 ااإح.

ا)ترتوت ا)كلزاني )لقطا ا)زىرو  , تلاف وندر 
ا)داارا  ا)زىرو  نالنو  ا)قطا , ولاف ا)ليس 

 اا)تاوج يتايبيوف       لـ بسوط(.

تلاف ا)اراؽ بسوط  أا يرلب  اذا  تإلوا  3
رواي اغي)بي" يي وتف ص ًرص ا)اًر  

 لنورا" أا ًلوال".

تلاف اراراؽ بسوط  اذا  تإلوا يتاازي أا 
 ا)قرص عولاف تييي". ًاسي , أيي

تاتيؿ ًل  نسج ًساي  نيناو  , ابي)تي)ي  4
ًل  بنو  نيناو  اتلاف ا)كـز ا)نيًل  

 يفتاك .

س اجاد )لنسج ا)قساي  اتلاف ا)كـز ا)نيًل  
 ي لق .

ونيا ا)جذور ا)جنوني بنايط لبور يتييوزا"  5
 ا)  جذر رئوسي وكيؿ جذارا" جينبو  .

ادود اويا  يبلرا" ونيا ا)جذر ا)جنوني ببطء 
اسوتييوز ًيد  ا)  جذر رئوسي اجذار جينبو  

اتنيا بدس" ًنو يجيًا  يف ا)جذار 
 ا)عيرإ .

 
 
    Magnoliales رتبة الماغنوليات-0

(, تعتبر أعراد ىذه  Magnoliaceaeناع  أىـ ع يئليي   2600جنس اكاا)ي  165ع يئؿ ا 8تإـ 
لػ  رأسػيي جػنس ا)ييغنا)وػػي   20وإػـ  Magnoliaا)عيئل  يتكجر  )لف والكظ كي)وير بعػض ارجنػيس ًا

 ناع نبيتي أغلبيي نبيتي  تزوونوػػ  اا)ناع لييبوولي
M.campbellii   اا)نػاع ذا ارزىػير ا)بوإػػيء ا)لبوػرM.grandiflora      ا)ػذي ونتاػػر عػي ا)كػػدائؽ

 عي سارو  .
 

  ∞Ca3 Co∞A∞Gالقانون الزهري لها 
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    Laurales : رتبة الغاريات  -2

ػػ  عػػي  200تإػػـ كػػاا)ي  جػػنس , ىػػي نبيتػػي  اػػجرو  بيسػػتننيءا  بسػػوط  )ػػبعض ا)نبيتػػي   45نػػاع ياًز
والكػظ عػي ىػذا ا)جػنس أف   Lauraceae ا)تػيبا )لعيئلػ  ا) يروػ   Laurusا)عابو  أىـ جنس عويػي ا) ػير 

ارزىػػير اػػعيًو  ا)اػػلؿ ننيئوػػ  ا)جػػنس , ا)قطػػا ا)زىروػػ  نالنوػػ  أا اييسػػو  اىػػا وؤلػػد ًرابتيػػي بيكيدوػػي  
اػػجر  دائيػػػػ  ا)اإػػر  تتناػػر عػػي غيبػػي  ا)بكػػر    Laurus nobilisا)فلقػػػػ  . أىػػـ نػػاع ا) ػػير ا)نبوػػؿ  

 أا ا)قرع    Sinnamomymا)يتاسط , جنس 
 

 G3+3+3+3A3 3+P)3(ا)قيناف ا)زىري )يي 
 

جػنس واجػد  14نػاع ا 200تاػيؿ ًلػ   Piperaceaeع يئؿ أىييي ع ول  ا)فلفلو    3تإـ ىذه ا)رتب 
ينيػي اراػػجير اا)اػػجورا  اأًاػػيت كا)وػػ  ايعيػػر  تنتاػػر ب ػػار  رئوسػػو  عػػي جنػػات أيرولػػي اا)ينػػد أاػػير 

 Piper nigraاا)ناع ا)فلفؿ ارساد    Piperارجنيس ا)فلفؿ  
 :Nymphaealesيات رتبة النمف -4

ناع , ونتاػر يعظييػي عػي ا)ينػيط ا)يداروػ  اتإػـ ىػذه ا)رتبػ  نبيتػي  ييئوػ   500ع يئؿ اكاا)ي  5تإـ 
 يعير  .

 :   Ranunnculalesرتبة الحوذانيات  -5
ع ػػيئؿ أاػػجيرىي  ػػ ور  ا)كجػػـ أا اػػجورو  اواجػػد بيػػي بعػػض ا)نبيتػػي  ا)عاػػبو  ,  10تإػػـ ىػػذه ا)رتبػػ  

 ننيئو  ا)جنس  انن ( أىـ ع يئليي ا)بربسو   اا)كاذانو  
 
 

    :Ranunculaceaeالفصيلة الحوذانية  
إػػػراء كا)وػػػ  أا تنتاػػػر عػػػي ا)ينػػػيطؽ ا)يعتد)ػػػ  اا)يسػػػتنقعو  اا)يػػػراج اا) يبػػػي  ا)رطبػػػ  أغلبيػػػي أًاػػػيت ا

 Ranunculusايعير  جذارىي جذيارو  أا درنو   أىـ ارجنيس ا)كاذاف    
    Anemona   coronariaا)ذي ونتيي إ)وو اقيئؽ ا)نعييف   Anemonaاا)جنس     

 N.sativa اينو ا)ناع كب  ا)ساداء Nigellaا)جنس 
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 (choriptalae                مجموعة مفترقة البتتت
ػػػػ  يػػػف ًػػػد  رتػػػت ىػػػي ا)اردوػػػي     الخبازيـــات Fabalesالفوليـــات    Rosalesتتػػػي)ؼ ىػػػذه ا)يجيًا

Malvales     الغرنوقياتGeraniales    اآلرالياتAraliales  والنبقياتRhamnales 
 تتيوز ىذه ا)رتت باجاد  ال  ًراب  كقوق  اتتجل  بيي ولي:

 ا)تايبو عي بنو  ارزىير اا)نيير اا)بذار -1
 يبو عي أالي)يي ا)كويتو  لانيي اغلبيي أاجير يعير ا)تا -2
 0ا)تايبو عي ا)بنو  ا)يجيرو  )ألًإيء اسًياو  -3

 تعتبر ىذه ا)يجيًا  ا)يرتلز ارسيسي عي ا)ت نوؼ ا)تطاري )ي لفي  ا)بذار

 :  Rosalesرتبة الورديات  -0
ع ػػول  تنتاػػر عػػي جيوػػا أنكػػيء ا)عػػي)ـ اىػػذه ا)ف ػػيئؿ  16تعتبػػر يػػف أإػػاـ رتػػت ي لفػػي  ا)بػػذار تإػػـ  

عا)اجوػ  ًدوػد  ايػف ىنػي وػيتي ا)تنػاع عػي أاػليؿ أاػجيرىي عينيػي ر تاتلؼ ًف بعإيي ب في  كويتوػ  ايا 
ا)ف ػيئؿ  دائي  ا)اإر  أا يتسيًط  اراراؽ اجورا  أا أاػجير أا نبيتػي  ًاػبو   ػ ور  , ا يػف ألنػر

 عي ن ؼ ا)لر  ا)اييؿ اا)ينيطؽ ا)يعتد)  ا)ف ولػ  ا)اردوػ   
 :  Rosaceae * الفصيلة الوردية

جنس اتتيوز ىذه ا)ف ول  باجاد أًايت يعيػر  بيصإػيع  إ)ػ  أاػجير  130ناع ا 3000تإـ كاا)ي  
و  أا لفوػ  ا)تإػلوا , دائي  ا)اإر  أا يتسيًط  , اراراؽ )يي أاليؿ ًدود  إيي بسػوط  أا يرلبػ  , رواػ

بنوػػ  ا)زىػػر  ىػػي ارسػػيس ا)ييوػػز  )يػػذه ا)ف ػػول  كوػػث ا)لربلػػ  الرسػػي ا)زىػػر  ا)ػػذي وياػػذ اػػلالر ياراطوػػير 
اوكيػػؿ ًػػدد يػػف ا)يػػدًي  أا ا)لرابػػؿ , ًػػد تلػػاف ىػػذه ا)يػػدًي  يتكػػد  أا ينف ػػل  , لرسػػي ا)زىػػر  وياػػذ 

)انػير ييوػزار او ػبح ذا بنوػ  )كيوػػػ  أا  الؿ طبؽ أا ليس أا عنجيف , ولتست ا)لرسي ًند نإج ا)نيػير
 ا)ارد  –ا)فروز  –ً وروػ   لي)تفيح 

 اتإـ ىذه ا)ف ول  نالث تك  ع يئؿ :
 Rosideaeتحت فصيلة $
 أىـ ارجنيس ا)تيبع  )يي: 
 :Rosaجنس الورد  -1
نػػػػػػاع أىػػػػػػـ أنااًػػػػػػو ا)ػػػػػػارد ا)دياػػػػػػقي  300يػػػػػػف ارجنػػػػػػيس ا)يييػػػػػػ  و ػػػػػػؿ ًػػػػػػدد أنااًػػػػػػو إ)ػػػػػػ  كػػػػػػاا)ي  

R.damascena    اا)ارد ا)جاريR.gallica . 
 :   Rubusجنس العليق  -2

ـ أىـ أنااًػو ا)علوػؽ  1.5ناع , اجورا  دائي  ا)اإر  و ؿ ارتفيًيي  500جنس ااسا اسنتاير وإـ 
 . R.sanguineusاركير 

 : Fragariaجنس الفريز  -3
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ير ًابوير يعيرار , أىييي ا)فروز ا)كرجي 50وإـ كاا)ي        F. Vescaنًا
 : Pomoideae$ تحت فصيلة التفاحيات 

  20تإـ أنااع اجرو  أا اجورو  , ا)زىر  اييسو  ا)قطا , ارسدو  ًدود  ًد ت ؿ إ)  
ا)تفػيح -1سدا  , ا)يدًػ  اييسػو  ا)لرابػؿ يلتكيػ  وسػيىـ لرسػي ا)زىػر  عػي تلػاوف ا)نيػير , أىػـ ارجنػيس 

Malus    ػير , ونتاػر عػي ن ػؼ ا)لػر  ا)اػيي)ي ااي ػ  ا)ينػيطؽ ا)يعتد)ػػ  ينيػي  30: وكػاي كػاا)ي نًا
 .M.domesticaاا)تفيح ا)يزراع  M. sylvestresأىـ ارنااع ا)تفيح ا)بري 

 
Ca(5) Co(5) A5-10¯G(5)                                                               

 

 
ػػير اونتاػػر عػػي ا)ينػػيط ا)يعتد)ػػ  ا)اػػيي)و  , أىػػـ أنااًػػو ارجػػيص  20: وإػػـ   Pyrusارجػػيص -2 نًا

 .P.syriaca, اارجيص ا)ساري   P.communisا)ايئا 
Ca5Co(5)A∞G(5)                                  

 
ػػرار  -3 نػػاع اىػػي نبيتػػي  اػػجورو  , نييرىػػي تيلػػؾ أناوػػ   1000: وإػػـ كػػاا)ي  Crataegusجػػنس ا)ًز

 ًوي  غذائو  طبو  .ذا  
 : Prunoideae$ تحت الفصيلة الخوخية 

تإـ أجنيس ًدود  , لرسي ا)زىر  غور يلتكـ , ا)يدً  بسوط  تتي)ؼ يف لربل  ااكد  , ا)نيير ً ورو  
 نااو  ,

Ca(5)Co5A∞ _G1                                                        
 أىـ ارجنيس ا)تيبع  )يي : 
 : Cerasusال رز  -0
وف باػلؿ ااسػا ا)لػرز ا)عػيدي  150وإـ أنااًير اػجورو  أا اػجرو  ًػددىي كػاا)ي   ػير وػزرع ينيػي نػًا نًا

C.vulgaris     ا)لرز ا)كلا ,C.avium. 
 :  Prunusجنس الخوخ  -2

ػػير جيوعيػػي أاػػجير أااػػجورا  ً ػػور  ذا  أغ ػػيف ياػػال  يػػف أىػػـ أنااًػػو: ا)اػػاخ  35وإػػـ كػػاا)ي  نًا
 . P.domesticaزراع ا)ي
 : Armeniacaجنس المشمش  -6
 . A.vulgarisأنااع اجرو  أا اجورو  اأىييي ا)يايش ا)عيدي  8)و  
 :  Persicaجنس الدراق -4

 .  P.vulgaresأنااع اجور  أا اجورا  أىـ أنااًو ا)دراؽ ا)عيدي  6وإـ 
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 : Amygdalusجنس اللوز  -5
ير ونتار عي كػاض ا)يتاسػط ايسػوي ا)اسػط  يػف ألنػر أنااًػو انتاػيرار ا)لػاز ا)اػيئا  50وإـ كاا)ي   نًا

A.communis  اا)لاز ا)اًريA.orientalis 
 
 FABALESرتبة الفوليات أو البقلية  -2

نػاع أاػجير ااػجورا  اأًاػيت كا)وػ  ايعيػر  تنتاػر عػي جيوػا أنكػيء  18000تإـ ىػذه ا)رتبػ  كػاا)ي 
اررإػػػو  اتعتبػػػر ا)نيػػػر  ا)قرنوػػػ  أىػػػـ ييوػػػزا  ىػػػذه ا)رتبػػػ  اىػػػي تتعػػػيوش يػػػا بلتروػػػي تنتيػػػي ا)جػػػنس  ا)لػػػر 

Rhizobium :ا)تي تقـا بتنبو  اآلزا  ا)جاي اتقسـ رتب  ا)فا)وي  ًل  نالث ع يئؿ 
 :  Mimosaceaeفصيلة الميموزية -0

تاتلػػؼ ًػػف ع ػػيئؿ ا)بقا)وػػي  بػػيف أزىيرىػػي اػػعيًو  ا)اػػلؿ تنتاػػر نبيتيتيػػي عػػي ا)ينػػيطؽ ا)يداروػػ  ااػػبو 
 ا)يدارو  تكتاي أاجير إاي  ااجورا  اأًايت أىييي: 

 ا)ذي ونتيي إ)وػو ا)سػنط اىػي أاػجير اػالو  اراراؽ يرلبػ  رواػو    Acacia:  جنس األ اسيا - أ

   A.catchu)ل يغ ا)عربي اتيلؾ بعض أنااًو أىيو  لبور  لي در 
 M.pudica: ينيي ناع ا)يستكو     Mimosaجنس الميموزا - ت
 : Cesalpiniaceaeالفصيلة السيزالبينية أو البقمية   -2

تإـ ىذه ا)عيئل  يجيًا  يف ارنااع أغلبيي أاجير , اراراؽ يرلب  رواػو  ذا  أذونػي  أا أاػااؾ أىػـ  
 ارجنيس ينيي

 : وستارج يف اراراؽ ييد  يسيل  ايلون  .   Casiaجنس ا)ليسوي  ا)سني(  - أ
 : نبيتي  تزوونو  نالنو  اراااؾ . Gleditschiaجنس ا) لودتاوي  - ت
 . C.siliqua: أىـ أنااًو ا)ارنات   Ceratoniaجنس  -  

   C.siliquastrum: يف أنااًو ا)زيزروؽ  Cercisجنس  - ث

  B.purpurea: يف أنااًو اؼ ا)جيؿ  Bauhiniaجنس  - ج

 : Papilinoceaeأو  الفراشية   Fabaceaeيلة الفولية  الفص -6

ناع , أاجير أا اجورا  أا نبيتي  ًابو  غي)بير  كا)و  أا يعيػر  ,  12000جنسير اكاا)ي  490تإـ 
 ا)زىر  عرااو  ا)الؿ اىي ا) ف  ارسيسو  ا)تي تجيا نبيتي  ىذه ا)ف ول  يا بعإيي 

 ا)سبال  ايس  يلتكي  ًل  ىوئ  أنبات -
 ارسدو  غي)بير ًار  تلتكـ تسع  ينيي ) {)ؼ يجيًا  ااكد  اا)سدا  ا)عيار  ا)علاو  كر  -
 تتاإا ارسدو  عي يكوطوف وتبيدؿ ا)ايرجي ينيي يا ا)بتال   -
 يبوض ا)زىر  ذا ابيء ااكد ًدود ا)باوإي                                  -
 ي  ا)علـ ايرجو  ت طي كيعتي ا)بتلتوفا)تاوج ذا تربوا ايص : ا)بتل  ا)علاو  تس-
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ا)جػػينبوتوف اوسػػيويف ا)جنػػيكوف ا)لتػػوف بػػدارىيي ت طوػػيف كػػيعتي ا)بتلتػػوف ا)تػػي)وتوف ا)يلتكيتػػيف يعػػير )تؤ)فػػيف  

 ا)زارؽ.
Ca(5)Co1+2+(2)A(9)+1G_1                                                                          ↑ 

     
 أجناس هذه الفصيلة:أهم 
ا)ػػذي وسػػتادـ   G.glabraايػػف أىػػـ أنااًػػو ًػػرؽ ا)سػػاس   Glycyrrhiza جــنس الســوس: - أ

 ينقاع جذاره ليلوف ايرطت.
:نبيتيتػػو أًاػػيت كا)وػػ  أا يعيػػر  يػػف ارنػػااع ا)يناػػر  عػػي سػػارو   Trigonellaجــنس الحلبــة  - ت

 وستادـ ل ذاء )تسيوف ا)كوااني . T.foenum-graecumنبي  ا)كلب  
نػاع ًاػبي , تسػتادـ بعػض أنااًػو لعلػؼ )لكواانػي  يػف أىػـ  1560: وإػـ    Viciaجـنس  -  

 .  V.sativaاا)بوقو      V.fabaارنااع: ا)فاؿ 

ا)ػػذي  T.pratenee: يػػف أىػػـ أنااًػػو ا)برسػػوـ اركيػػر  Trifolium جــنس النفــل أو البرســيم - ث
 وستادـ لعلؼ أاإر أا ) نا ا)دروس )قويتو ا)علفو  ا)عي)و  .

ـ ييػي وسػػيًد  1.5نػػاع وبلػغ طػاؿ ا)جػػذر  100: وإػـ كػاا)ي    Medicagoجـنس الفصــة   - ج
ًلػػ  ا)نيػػا عػػي ارراإػػي ا)جيعػػ  أا ا)يي)كػػ  . تعتبػػر أنػػااع ىػػذا ا)جػػنس ذا  ًويػػ  ًلفوػػ  ًي)وػػ   

 M.sativaايف أىييي نبي  ا)ف   

تاػػر  عػػي اػػجورا   ػػ ور  ا)كجػػـ أا أًاػػيت يعيػػر  يػػف أنااًػػو ا)ين : Alhagiجــنس العــاقول  - ح
 A.maurorumسارو  
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:أًاػػيت كا)وػػ  أا يعيػػر  )ونػػ  ا)سػػاؽ , تتسػػلؽ ًلػػ  دًييػػي  بفإػػؿ  Pisumجــنس البــازلء   - خ
ػ   ػػو: ا)بيزسء ا)يزرًا  . P.arvenseابيزسء ا)كقاؿ    P.sativumا)يكي)وؽ يف أىـ أنًا

اؽ يلتف  . )يذا ا)جنس كا)و  ذا  س1: يعظـ ارنااع ا)تيبع   Phaseolusجنس الفاصولياء  - د
 P.vulgarisاراراؽ نالنو  ا)اروقي  يف أىـ أنااًو: ا)في ا)ويء ا)عيدو  

وسػػتارج ينػػو زوػػ   G.hispida:نبيتػػي  كا)وػػ  أيييػػي عػػاؿ ا) ػػاوي  Glycineجــنس الصــويا   - ذ
 ا) اوي انسب  ا)براتوني  ًي)و  .

ي كػا)ي اىػا نبػي  ًاػب   A.hypogaea: يف أىػـ أنااًػو ا)فػاؿ ا)سػاداني  Arachisجنس  - ر
تتالؿ نييره ًرت ا)تربػ  اتت ل ػؿ أننػيء نياىػي تكػ  سػطح ا)تربػ  . بػذاره غنوػ  بي)ػدىاف اا)زوػا  

 اوستارج ينو زو  ويلف ىدرجتو )لك اؿ ًل  سيف نبيتي.

 L.sativusينو ا)جلبيف ا)زراًي  :  Lathyrua جنس الجلبان - ز

 ايف ارنػػااع ا)تي تتبا ىذه ا)ف ولػػ  :

  Spartium junceumا)ػازاؿ  – Lens esculentaا)عػدس  -   Cicer arietinumا)كيػص  
 . Robinnia pseudo –acaciaزىر ا)عنقاد  -
 :    Malvalesرتبة الخبازيات   -6

 جنس . ياا فيتيي: 248ناع ياًز  ًل   3600ع يئؿ اكاا)ي  8تإـ ىذه ا)رتب  
 ا)نبيتي  أغلبيي أاجير ااجورا  

ػػدد أجػػزاء ا)يكػػوط ا)زىػػري ايػػس, ا) ػػالؼ ا)زىػػري يإػػيًؼ , ًػػدد ا)باوإػػي  عػػي  ارزىػػير اننػػ  - ًا
 ا)ابيء غور يكداد .

                       6-10)+5Co5A∞G_(∞))Ca3(3)                          
 أىـ ا)ف يئؿ   :

 : Malvaceaeالفصيلة الخبازية  -أولً 
أا أًاػػػيت تنتاػػػر عػػػي لػػػؿ يلػػػيف يػػػف ا)لػػػر  نػػػاع اىػػػي أاػػػجير أا اػػػجورا   1500جػػػنس ا 80تإػػػـ 

 اررإو   . أىـ أجنيس ا)تيبع  )يي:
  M.sylvestrisناع أىييي ا)ابيز ا)كرجي     30: وإـ كاا)ي   Malvaجنس  -1
: ا)يػػػاطف ار ػػػلي )يػػذا ا)جػػػنس ىػػي ا)ينػػػيطؽ ا)كػػػير  أىػػـ ارنػػػااع   ا)قطػػػف  Gossypiumالقطــن -2

  G.hirsutum, ا)قطف اريرولي   G.barbadenesا)ي ري 
         Hibiscus esculentus:  يف أىـ أنااًو ا)بييويء    Hibiscusجنس -3

 . H.rosa-sinensisبييويء ا)زىار 
  A.officinalisاا)اتيو  ا)طبو    A.rosea:اوإـ ناع ا)اتيو   Althaea جنس الختمية -4
  Tiliaceaeالفصيلة التيلية  –ثانيًا 
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جػػنس ػيغلت نبيتيتيػػي يداروػػ  ااػػبو يداروػػ  أىػػـ يػػي ويوػػز ىػػذه  40نػػاع عػػي  400أنااًيػػي كػػاا)ي ًػػدد 
 ا)ف ول  اجاد يااد غراو  عي أنسج  ا)نير  اا)اًر  اا)سيؽ . أىـ أجنيسيي:

ــــــــة   - :  يػػػػػػػف أنااًػػػػػػػػػػو ا)يلااوػػػػػػػػػ  اىػػػػػػػي نبػػػػػػػي  ًاػػػػػػػبي " اإػػػػػػػير"  Corchorusجـــــــنس الملوخيـ
C.olitorius. 

 :   Geranialesقيات رتبة الغرنو  -4

 ع يئؿ اىي ًابو  انيدرار اجورو  أىـ ع يئليي:  8تإـ 
نػاع  300: نبيتػي  يداروػ  ًاػبو  اػعيًو  ا)اػلؿ تإػـ كػاا)ي  Linaceaeالفصيلة ال تانيـة  -1
 أجنيس أىييي  9ا
تسػػتادـ أ)ويعػػو عػػي   L.usitatissimum: أىػػـ أنااًػػو ا)لتػػيف ا)يػػزراع   Linumجــنس ال تــان  -

  نيً  ا) زؿ اا)نسوج , استارج يف بذاره زو  ا)لتيف 
 : Geraniaceaeالفصيلة الغرنوقية  -2

 جنس أىييي: 11ناع ا 800نبيتي  ًابو  تإـ 
 G.robertianumيف أىـ أنااًو نبي  إبر  ا)راىت  :  Geraniumجنس الجيرانيوم  -
 :Aralialesرتبة اآلراليات  -5

 :ع يئؿ أىييي 7ا)رتب  تإـ ىذه 
نػاع عػي  2800جػنس ا 350:تإػـ Apiaceae       (Umbelliferaeالفصـيلة الخيميـة*  

ا)ن ػػؼ ا)اػػيي)ي يػػف ا)لػػر  اررإػػو  " ا)ينػػيطؽ ا)يعتد)ػػ " , نبيتػػي  ًاػػبو  , تكيػػؿ ارزىػػير عػػي نػػارا  
 اويو  بسوط  أا يرلب  أىـ ارجنيس:

 جذره درني ذا رائك  ًطرو   A. graveolensاينو ا)ناع :  Apiumجنس ال رفس-
 D.sativaاا)جزر ا)يزراع   D.carota: اينو ا)جزر ا)بري  Daucusجنس الجزر  -
 P.anisum:اينو  Pimpinillaجنس اليانسون   -

: اينػػػػو نبػػػػػي  ا)الػػػػ  اىػػػػػا نبػػػػػي  ًاػػػػبي كػػػػػا)ي ياجػػػػػاد بروػػػػير عػػػػػي سػػػػػارو   Ammiجـــــنس الخلـــــة  -
A.visnaga 

 نبي  ًابي .  C.cyminum: اينو ا)لياف  Cuminunجنس ال مون  -

  P.sativum: يف ا)بقدانس    Petroselinumجنس البقدونس  -
 ايف ارنااع ا)تيبع  )يذه ا)ف ول : 

  Foeniculum vulgaresا)اير   -   Carum carviا)لرااو  – Coriandrum sativumا)لزبر   
 :Rhamnalesرتبة النبقيات -6
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 تإـ ع ولتوف : 
 :    Rhamnaceaeالفصيلة النبقية  -1

 أىـ جنس عويي:
 وستفيد ينو ليًالؼ . R.palastinaاينػػو ا)نبؽ ا)فلسطوني      Rhamnusجنس ا)نبؽ   -
 :   Vitaceaeالفصيلة العنبية  -2

نػػاع اػػجورا  يتسػػلق  بااسػػط  ا)يكػػي)وؽ ا)تػػي تكػػار  ًػػف أعػػرع يقيبلػػ   1000جػػنس ا 17تإػػـ كػػاا)ي 
  V.viniferaناع أىـ أنااًو ا)عنت ا)يزراع  70: وإـ كاا)ي   Vitisجنس  -)ألاراؽ .أىـ ارجنيس:

 مجموعة رتب وحيدة الغمد عديمة البتتت    
                          (( monochlamydeaea a petalea  

ػػػػ   اا)زانوػػػػي   Anacardialesاا)قلبوػػػػي   Ephorbialesرتػػػػت ىػػػػي ارعاروػػػػي   5اتإػػػػـ ىػػػػذه ا)يجيًا
Fagales   اا)جازويJuglandales   اا) ف يعويSalicales 

 اتتيوز ىذه ا)يجيًا  بيف أزىيرىي   ور  ا)كجـ اا)تلقوح روكي 
 : Ephorbialesرتبة األفوربيات  -0

 ًاائؿ أىييي: 6ارزىير اكود  ا)جنس اا)نبي  اكود ا)يسلف وداؿ عي ترلوبيي     
 Ricinus communis: اينيي ا)اراع  Ephorbiaceaeاألفوربية  -
 :   Anacardialesرتبة القلبيات  -2

 تإـ ًد  ع يئؿ أىييي:
ـــة   -ي  جػػػنس اىػػػي نبيتػػػي   80نػػػاع ا 600: تإػػػـ كػػػاا)ي  Anacardiaceaeالفصـــيلة القلبي

 اجورو  أا أاجير , ارزىير اعيًو  ا)الؿ اكود  أا ننيئو  ا)جنس أىـ ارجنيس :
, تنتاػر عػي ا)ينػيطؽ اػبو ا)يداروػ  اىػي نبيتػي  اػجرو   20:ًػدد أنااًػو  Pistaciaجنس الفسـتق  -

 .اا)بطـ     P.palaestinaتؽ ا)فلسطوني ا)فس    P.veraأا اجورا  أىـ أنااًيي:     ا)فستؽ ا)كلبي 

P. atlantica 
 R.coriaria: أىـ أنااًو عي سارو  ا)سييؽ ا)دبيغي  Rhusجنس السماق  -
جنس ونتيي إ)  ىذه  150ناع ا 1600ًدد أنااًو كاا)ي  :  Rutaceaeالفصيلة السذابية -ب

 ا)ف ول  ًدد لبور يف ا)نبيتي  اسًت يدو  يف أىـ ارجنيس:
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ير تنتار عي جنات اجنات ارؽ أسوي يف أىـ أنااًػػو: ا)لوياف  30: عوو  Citrusجنس الليمون  - نًا

C.limn   اا)واسػػؼ أعنػػديC.nobilis   اا)برتقػػيؿC.aurantium   اا)نػػيرنجC.amara  ا  ا) روفػػاف
C.maxima . 

اننػػيئي ا)جنػػيح   Acer:  تتػػي)ؼ يػػف جنسػػوف عقػػط ىيػػي ا)قوقػػت  Aceraceaeا)ف ػػول  ا)قوقبوػػ   -ج 
Dipteronia   ناع أىـ أنااع ا)قوقت انتايرار عي سارو  ا)قوقػت ا)سػاري  150اوإـ جنس ا)قوقت كاا)ي

A.syriacum   اا)قوقت ا)د)بيA.platanoides   
 : Fagalesرتبة الزانيات  -6

نبيتػػي  ىػػذه ا)رتبػػ    Betulaceaeاا)قإػػبينو   Fagaceaeتتػػي)ؼ ىػػذه ا)رتبػػ  يػػف ع ػػولتوف ىيػػي ا)زانوػػ  
 اجرو  كراجو  دائي  ا)اإر  أا يتسيًط  اراراؽ انيدرار اجورا .

 : تتإيف ىذه ا)ف ول  بعض أ)جنيس ا)ييي  زراًوير: Fagaceaeالفصيلة الزانية  - أ
 .  Q.boissieriا)بلاط   Q.calliprinos: يف أىـ أنااًو ا)سندويف  Quercusجنس ا)سندويف  -
 F. oientalisاا)زاف ا)اًري     F.sylvaticaأىـ أنااًػػو ا)زاف ا)كرجي    : Fagusجنس ا)زاف  -
يف أىـ أنااًػو   Corylus: يف أىـ ارجنيس : جنس ا)بندؽ    Betulaceaeالفصيلة القضبانية -ت

 .C.avellanaا)يزرًا  عي سارو  
 :Juglandalesرتبة الجوزيات  -4

 تايؿ ع ول  ااكد  اىي:
:اىػػي نبيتػػي  اػػجرو  تنتاػػر عػػي ن ػػؼ ا)لػػر  ا)اػػيي)ي اىػػي   Juglandaceaeالجوزيــة ا)ف ػػول   -

ػػػي  عػػػي   70غيئبػػػ  تيييػػػير عػػػي اعروقوػػػي , تإػػػـ  أجنػػػيس( أىػػػـ نبيتػػػي  ىػػػذه ا)ف ولػػػػػ  جػػػنس ا)جػػػاز  8نًا
Juglans   اوتبعو ناع ا)جاز ا)عيدي ا)يزراعJ. regia   

 :Salicalesرتبة الصفصافيات  -5
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 :تايؿ ع ول  ااكد 
غي)بػير يػي تلػاف نبيتػي  اػجرو  أا اػجورا  يتسػيًط  اراراؽ ,   Salicaceaeالفصـيلة الصفصـافية  -

 ارزىير اكود  ا)جنس .
اا) ف ػػػيؼ ا)بػػػيلي   S.alba: يػػػف أىػػػـ أنااًػػػػػو ا) ف ػػػيؼ اربػػػوض  Salixجػػػنس ا) ف ػػػيؼ  -

S.babylnica 
 P.nigraاا)كار ارساد  P.alba: ينو ا)كار اربوض  Populusجنس ا)كار  -

   (Sympetalae    )البتتت             )   ملتحمة مجموعة رتب
 تإـ ىذه ا)يجيًا  ًد  رتت تتكد ا)بتال  ًل  الؿ أنبات أىييي:

0 
 : Scrophularialesرتبة الخنازيرات  -

 Tubifloraeع ول  اتجيا أكوينير عي رتب  أنبابوي  ارزىير  17رتب  إاي  تإـ كاا)ي 
 يعظييي نبيتي  ًابو  . يف أىـ ع يئؿ ىذه ا)رتب  :

جػنس . يعظييػي نبيتػي  ًاػبو  . تتجيػػا  85تإػـ كػاا)ي :  Solanaceaeالفصـيلة الباذنجانيـة  -ي 
 ارزىير عي نارا  ًقربو  اأكويني ًد تلاف ارزىير يفرد  يف أىـ أجنيس ىذه ا)ف ول  :

نػاع ياطنيػي ا)رئوسػي جنػات أيرولػي يػف أىػـ  1500كػاا)ي : وإػـ   Solanumجـنس الباذنجـان  -1
 S.melongenaاا)بيذنجيف   S.tuberosumأنااع ىذا ا)جنس:     ا)بطيطي 

 N.tabacumناع أىييي نبي  ا)تبغ :  100: وإـ    Nicotianaجنس التبغ -2
  D.stramonium: يف أنااًو ا)داتارا  ا)عيدو    Daturaجنس الداتورة  -3

  C.annuum: يف أنااًو ا)ييي  ا)فلوفل     Capsicumالفليفلةجنس  -4
 .  Lycopersium esculentumايف ا)نبيتي  ا)تي تتبا ىذه ا)ف ول :   ا)بندار 
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 : Lamialesرتبة الفاغرات " الشفوية"   -2
 تإـ أاليس اجرو  ااجورا  اأًايت كا)و  ايعير  أىـ ع يئليي:

 : Lamiaceaeأو الفاغرة   Labiataeالفصيلة الشفوية  -
 جنس اىي نبيتي  ًابوػػػ  كا)وػػ  أا يعير  انيدرا يي تلاف اجورا  أىـ أجنيسيي: 200تإـ ألنر يف 

  M.piperita:   ينو  ا)نعنا ا)عيدي Menthaجنس ا)نعنيع  -
 R.officinalisاينو إللوؿ ا)جبؿ :   Rosmarinusجنس   -

 Coleus blumeنبػي  ا)سػجيد   – Thymus vulgaisايف نبيتػػي  ىذه ا)ف ولػػػػ :   ا) ػعتر ا)اػيئا 
  Melissa officinalisا)يلوس   –
 

 مجموعة رتب مر زيات البذور وحيدة الغمد
                      (Centerospermae monochlamydeae     ) 

اإػع  عػي كجػرا  ا)يبػوض ا)يتعػدد  , تلوػؼ بعإػيي يػا تإـ يجيًا  يف ا)رتت تتيوز بػيف ا)بػذار يت
 ا)اراط ا)جيع  اكت  عي ارراإي ا)يي)ك  , تكتاي نالن  رتت أسيسو  أىييي:

   Chenopodialesرتب  ا)ريرايوي    ا)سريقوػػ (  -   Urticalesرتب  ا)قرا وي 
 :  Urticales رتبة القراصيات -0

 تإـ ًد  ع يئؿ أىييي:
 ناع يف أىـ أجنيسيي: 1600: ونتيي إ)ويي   Moraceaeالفصيلة التوتية  - أ
 .  F.elastica: أغلت نبيتيتو يتااب  يف أىييي : ا)توف ا)يطيطي  Ficusجنس ا)توف  -
 M.nigra, ا)تا  ا)اييي   M.alba:يف أىـ أنااًو ا)تا  اربوض   Morusجنس ا)تا  -
 :   Urticaceaeالفصيلة القراصية -ب

ناع اغلبيي أًايت كا)و  أا يعير  , تكاي بعض ا)نبيتي  ا)طبو  ا)تي تنتيي )لجنس   700تإـ كاا)ي 
Urtica    ا)قراص ( اينو     ا)قراص ا)الذع  U.urens  

   Chenopodialesرتبة الرمراميات ) السرمقيــة(  -2
 :  Chenopodiaceaeتإـ ىذه ا)رتب  ع ولتوف أىييي  ا)ريرايو    

جنس تنتار عي ا)ينيطؽ ا)جيع  اذا  ا)ترت ا)يي)ك  أىػـ ا)نبيتػي  ا)تػي  100ناع ا 1500كاا)ي تإـ 
 تنتيي إ)ويي:
 Atriplexا)رغػػؿ اربػػوض  -     Spinacia sativaا)سػػبينخ     -    Beta vulgarisا)اػيندر 

cana    -    ا)رغؿ ا)يلكيhalimus   Atriplex 
   تتمجموعة مر زية البذور مفترقة البت
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                               (choriptalae   Centerospermae) 
 : Caryophyllales رتبة القرنفلياتتإـ رتب  اكود  ىي 

 تإـ ًد  ًاائؿ أىييي :
  Cactaceaeاا)ف ول  ا) بيرو    Caryophyllaceaeا)ف ول  ا)قرنفلو  

 :  Caryophyllaceaeالفصيلة القرنفلية  -

 أًايت انيدرار اجورا  أىـ ا)نبيتي  ا)تي تنتيي إ)ويي:نبيتيتيي 
   Dianthus sinensisا)قرنفؿ ا) وني    -  Dianthus caryophyllusا)قرنفؿ ا)عيدي 

 Teichiospermatophytaمجموعــة جــداريات البــذور مفترقــة البــتتت    

choripetalae)                            ) 

ارتبػ  ا)بنفسػجوي    Thealesارتبػ  ا)اػيئوي   Rhoeadales  ا)اااياػوي  اتإـ ًد  رتت ىيي  رتبػػ
Violales . 

 :Rhoeadalesرتبــة الخشخاشيات  -آ
  Brassicaceaeاا)ف ول  ا) لوبو    Papaveraceaeأىـ ا)ف يئؿ ا)ف ول  ا)اااياو  

 :  Papaveraceaeالفصيلة الخشخاشية  -1
 نبيتيتيي ًابو  انيدرار اجورو  أا اجرو  أىـ ارجنيس 

:ا)نيير غور ا)نيإج  غنو  بلػبف نبػيتي تسػتارج ينػو يػيد  ارعوػاف ا)ياػدر   Papaverجنس ا)ااايش-
  P.rhoeas,ليي تستالص ا)زوا  يف ا)بذار أىـ ارنااع : ا)ااايش ا)بري 

 
 :Brassicaceaeالفصيلة الصليبية  -2

جنس اتساد نبيتيتيي عي ا)ينيطؽ ا)يعتد)  يف ا)ن ؼ ا)اييؿ , نبيتيتيي ًابو  كا)وػ  غي)بػير  350تإـ 
    Capsella bursa pastorisلوس ا)راًي  -  Brassica nigraأىـ ارنااع ا)طبوػػ   :ا)اردؿ ارساد 

 , ايف ارنااع ا) ذائو :
 B.O.var.capitata)يلفاؼ اينو ار نيؼ : ا   Brassica oleraceaeا)ناع   -

  B.O.var botrytisا)قرنبوط                                                     
 .Brassica rapaا)لف   -
  Raphanus sativusا)فجؿ  -
  Lepidium sativumا)رايد  -

 :  Thealesرتبة الشائيات  -ب             
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اارلنػػر انتاػػيرار ا)اػػيي   ا) ػػوني  Thea: اوتبػػا )يػػي جػػنس ا)اػػيي    Theacaeaeأىػػـ ع ػػول  ا)اػػيي 
T.sinensis   اجنس ا)لييولويCamellia   اينيي ا)لييولوي ا)ويبينوC.japonica 

 مجموعة جداريات البذور مدغمة البتتت 
                     Sympetalae) Teichiospermatophyta  ) 

و  اتإـ ىذه ا)يجيًا  رتبتوف ا)ق   Asteralesاا)نجيوي    Cucurbitalesًر
 أىـ ع يئليي:Cucurbitalesرتبة القرعيات -0

 :  Cucurbitaceaeالفصيلة القرعية  -
يي طاولػػ  يتسػػلق  أا يسػػتلقو  ًلػػ  اررض  1000ًػػدد أنااًيػػي كػػاا)ي  نػػاع يعظػػـ أنااًيػػي كا)وػػ  , سػػًا

 أىـ ارجنيس:
 اوإـ ارنااع :   Cucurbitaجنس ا)قرع  -

  C.maximaا)قرع ا)رايي   ا)يستدور(  -  C.pepoا)لاسي ا)عيدو  
ا)كنظؿ   نبي   -   C.vulgaris: ايف أىـ أنااًو: ا)بطوخ اركير   ا)جبس(   Citrullusجنس  -

  C.colcynthisًابي يعير طبي ( 
   C.sativus: اينو ا)اوير   Cucumisجنس ا)اوير -
 M.sativa)بطوخ ار فر  :     اينو  ا   Meloجنس ا)اييـ -
 Asteraceaeاأىـ ع ول  عويي ا)ف ول  ا)يرلب  : Asteralesرتبة النجميات  -2
 Cichorium endiviaا)يندبيء    Lactuca sativaأىـ ارنااع ا)تي تنتيي إ)ويي:    ا)اس  
 ا)ع فر-  Helianthus annusًبيد ا)ايس  – Cynara scolymusاررإي االي   
ارًكااف  -  Matricaria chamomillaا)بيبانج  -      Carthamus tinctorius  ا)قرطـ(  

Calendula officinalis 
 وحيدات الفلقــــة 

 (   :Calycifloraeمجموعة رتب  أسيات األزهار   )  -أولً 

ػػ  نالنػػ  رتػػت: ا)ناولوػػي   اا)ييئوػػي   Alismatalesاا)يزييروػػي    Palmalesونتيػػي إ)ػػ  ىػػذه ا)يجيًا
Hydrocharitales   , وتيػػيوز ا)لػػـ عػػي لػػيس اتػػاوج اتنػػتظـ ا)طػػا ا)زىروػػ  باػػلؿ كلزانػػي أا دااري ,

 أسدو  اا)يدً  ًدود  ا)لرابؿ , ا)تلقوح وتـ بااسط  ا)رويح اا)كارا  6-3وتي)ؼ ا)يآبريف 
 Palmalesرتبة النخيليات  -0

نس أاػجير يعظييػي دائيػ  ا)اإػر  ًيئيػ  ج 40ناع ا 4000تكتاي   Palmaceaeتإـ ع ول  ااكد  
ػػ  نػػيدرار يػػي تلػػاف اػػجورا  أا ًػػرائش , ا)نػػارا  ًنقادوػػ  اتكػػيط ا)نػػار  بقنيبػػ   ا)سػػيؽ ًيادوػػ  غوػػر يتفًر
إاي  تسي  ا)لفري , ارزىير   ور  ا)كجـ ذا  اييروخ   ور  غي)بير أكيدو  ا)جػنس ننيئوػ  ا)يسػلف, 
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نالنوػ  ا)لرابػؿ يلتكيػ  ًػيد  , ا)نيػير ًنبوػ  تنتاػر عػي ا)ينػيطؽ ( ا)يدًػ   (A 3+3ا)يػآبر ننيئوػ  ا)ػداار 
 ا)يدارو  اابو ا)يدارو  .أىـ ا)نبيتي  اسًت يدو  عويي:

 :وزرع عي ا)يند اأندانوسوي وستادـ عي  نيً  اراايتCocos nuciferaجاز ا)يند  -
 ا  )لت ذو ونتار عي غرت أعروقوي وستارج ينو زو  Elaeis guineensisناوؿ ا)زو   - 
 ونتار عي اعروقوي اأسوي اتؤلؿ نييره.   Phoenix dactyliferaناوؿ ا)بلح  -
 
 
   Hydrocharitalesرتبة المائيات  -2

نبيتػػػي  ييئوػػػ  ا تنتاػػػر عػػػي ا)ن ػػػؼ ا)اػػػيي)ي يػػػف ا)لػػػر  اررإػػػو  عػػػي ا)يسػػػتنقعي  تإػػػـ ع ولػػػػ  ااكػػػد     
Hydrocharitaceae  :ينيي جنس اص)ادويElodea    اينيي: اص)ادوي ا)لندوE.canadensis 

 ( Corollifloraeمجموعة رتب تويجيات األزهار             )  -ثانياً 
ارتبػػػػػ  ا)زنجبولوػػػػػي   Orchedalesارتبػػػػػػػ  ا)سػػػػػكلبوي    Lilialesتإػػػػػـ نالنػػػػػ  رتػػػػػت:   ا)زنبقوػػػػػي  

Zingiberales  ػ  ركوقوػ  اا)تلقػوح وػتـ بااسػط  ا)كاػ را   أ)ػااف اسزىػير جيولػ  . أزىيرىػي ىػذه ا)يجيًا
 جذاب  إاي  ننيئوي  ا)جنس .

   Lilialesرتبة الزنبقيات  -0
ع ول  تكاي أاجير ااجورا  اأًايت يعيػر  جذياروػ  انػيدرار  20تكاي ًد  ع يئؿ و ؿ ًددىي إ)  

 يي تاـ أًايت كا)و  .

نو  منتشرة بجميع أنحاء العـام هـم  4111جنس وحوالي  51:تضم  Liliaceaeالفصيلة الزنبقية -أ
 األجناس:

 C.autmnale: اينو ا)لكالح ا)اروفي   Colchicumجنس اللحتح-
اا)برا ػوي  A.sativumاا)نػـا   A.cepaايػف أىػـ أنااًػو ا)ب ػؿ ا)يػزراع :  Aliumجنس البصل  -

A.porrum. 
   L.candidumزنبؽ اربوض ايف أىـ أنااًو ا) :  Liliumجنس الزنبق- 
 ا)ينتار بروير بسارو  T.aleppensis ا T .gesnerianaيف أنااًو : Tulipaجنس التوليب -
 A.officinalis: أىيو : ا)يلواف ا)طبي   Asparragusجنس الهليون -
 A.arborescens: اينو ا) بر ا)طبي   Aloeجنس الصبر -
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 Iridaceaeالفصيلة السوسنية  -ب

 نبيتي  ًابو  يعير  جذيارو  , درنو  , ب لو  , ب لو  يتدرن  يف أىـ أجنيسيي:
طروػػػ  يف أنااًػو ا)ينتار  بروير بسارو  Iris جنس السوسن  -  .I.fumosa: يعظـ نبيتيتو تزوونوػػ  ًا
فراف ا)يزراع    Crocusجنس الزعفران -   C.sativum: يف أىـ أنااًو ا)ًز
 G.aleppicum:يف أنااًو ا)ينتار  بروير عي سارو   Gladiolus جنس الجتيول -

 
 (Glumifloraeمجموعة رتب قنبعيات األزهار               ) -ثالثاً 

, نبيتي  ذا  أىيوػ  لبوػر   Poalesاا)نجولوي    Cyperalesتإـ رتبتوف إايتوف جدار ىيي ا)سعدوي  
عػػػػػي ا)طبوعػػػػػ  اا)زراًػػػػػ  اتاػػػػػلؿ ا)لتلػػػػػ  ارسيسػػػػػو  يػػػػػف نبيتػػػػػي  ا)سػػػػػياؿ اا)يػػػػػراج اا)بػػػػػراري اا) ػػػػػكيري 
اا)يستنقعي  اتساد عويي ارًايت ا)يعيػر  , تتيوػز باػلؿ اػيص بػي)تفرع   اصاػطيء( نػيدرار ليػي ت ػيدؼ 

يدو  يتعيًب  ا)تنظوـ , ًد تلاف ارزىير ًيرو  لساؽ يتفًر    ا)اوزرانوي ( , ا)فراع ي يد  , اراراؽ غ
 اا)تيبور روكي .

تنتاػػػر عػػػي   Cyperraceaeتإػػػـ ًيئلػػػ  اكوػػػد    Cyperalesرتبـــة الســـعديات  -0
ا)يسػػتنقعي  عػػي ا)ينػػيطؽ ا)بػػيرد  اا)يعتد)ػػ  )يػػي أىيوػػ  اًت ػػيدو  يكػػداد  , اينيػػي نبػػي  ا)سػػعد ا)ػػاًري   

  ا)ذي وستادـ عي  نيً  ا)ارؽ ينذ ا)قدـ .   Cyperus papyruaا)بردي( 
 :Graminalesأو    Poalesرتبة النجيليات  -2

ػػ  عػػي ا)ينػػيطؽ  10000جػػنس اكػػاا)ي  700تكػػاي   Graminaceaeتإػػـ ع ػػول  ااكػػد   نػػاع ياًز
ا)يداروػ  ااػػبو ا)يداروػػ  تتيوػػز ىػذه ا)ف ػػول  بينيػػي تكػػاي سػيؽ يقسػػـ إ)ػػ  سػػاليوي  جاعػيء نػػيدرار يػػي تلػػاف 

وئ  ليي عي ا)ذر  ًا ت ا)سلر , تعتبر ا)سنوبل  ا)اكد  ارسيسو  عػي نػارا  ىػذه ا)ف ػول  اتتػي)ؼ يػف يل
يكػػػار ً ػػػػور وكيػػػؿ ب ػػػػار  يتبيد)ػػػ  زىػػػػر  ااكػػػػد  أا ألنػػػر , تتاإػػػػا ا)زىػػػر  عػػػػي إبػػػط ًنيبػػػػ  اتسػػػػي    

ز ًنػد ًيًػد  ا)ع وف ( تنتيي ًيد  بسفي طاول  تسي   ارتت( اىا ًبػير  ًػف سػبلتوف يلتكيتػوف, اوتيػيو
 , ا)يدً  نالنو  ا)لرابؿ . 3ا)يبوض كرافتوف غايئوتوف أا نالث تينالف ا)بتال  , اولاف ًدد ا)يآبر 

 أهم األنوا  القتصادية التي تتبع هذه الفصيلة:
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 Triticum durum,  ا)قيح ا)قيسي      Triticum vulgareيكي وؿ ا)كبات:     ا)قيح ا)طري -ي

 Saccharum,      ً ػت ا)سػلر Oryza sativa,    ا)ػرز      Zea mays,    ا)ػذر  ا) ػفراء   

fficinarum  . 
 Avena, ا)اػاعيف  ا)يػزراع    ordeum spontaneumيكي ػوؿ ارًػالؼ :        ا)اػعور -ت

sativa  ا)ذر  ا)بوإيء ,Srghum vulgae   . 
او :ا)قبي  -ج   Cynoda dactylnاد بروير بسارو  ,ا)نجوؿياج   Poa pratensisأنااع ًر

 .   Panicum mliaceumا)داف
  .Bambusa spاوتبا ىذه ا)ف ول  نبي   ا)اوزراف 
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