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 اجزاء الزهرة

 

ز  ات البيئية الطارئة الزهرة تتمب  ا من  ومن ناحية اخرى تعطي بصفات ثابتة تصمد امام التغب  عددا كبب 
ي لالتغايرات يفوق ت

ها الُبنية التناسلية وتعرف الزهرة .خرى كما ونوعال عضاء النباتية اال  هاتمنحك الت 
ّ
بأن

 بنية الزهرة تضم األعضاء التناسلية للنبات، وتكُمن وظيفة 
ّ
ي داخل النباتات المزهرة، أي أن

ز
الموجودة ف

ي إنتاج البذور عن طريق عملّية الت
ز
ة بعد حدوث عملّية كاثر، إذ تتطور أجزاء محددة من الزهر الزهرة ف

عن طريق جذب  وتعتبر البذور وسيلة لالنتشار لتتحول إىل ثمار تحتوي عل البذور  اإلخصاب فيها
ات والكائنات الحية الخرى.   الحشر

 

  Corollaالتويج الزهري 

 

التؾيج ىؾ الحمقة الجاخمية لمغالف الدىخي و يكؾن في العادة ممؾنًا و زاىيًا و يقؾم اساسًا بؾعيفة جحب الحذخات  
 و حتى الظيؾر ألغخاض التمقيح و يغيخ التؾيج باألشكال التالية :

ي . -1
ز
ف ي التفاح و ورد الشر

ز
 سائب او منفصل األوراق: كما ف

ي ورد الب -2
ز
 وري و ورد الطماطة . متحدة األوراق : كما ف

ي نباتات من العائلة   -3
ز
 .الرمراميةكأسي المظهر: و يكون أخضز اللون كما ف



يتسيد التؾيج الستحج االوراق الى جدء سفمي انبؾبي عادة يجعى بأنبؾب التؾيج و جدء عمؾي يجعى بظخف       
كحلػ الحال في طخف التؾيج , فقج التؾيج و يتخح انبؾب التؾيج اشكال و ابعاد مختمفة في مختمف االزىار و 

يتسيد فيو شفاه او اسشان او فرؾص او اجداء . الذفاه تجل عمى عجد االوراق التؾيجية السؤلفة لمتؾيج الستحج , 
اما التؾيج السشفرل االوراق فقج تتسيد ورقتو التؾيجية الؾاحجة الى جدء عخيض يجعى بالظخق و جدء سمفي مدتقج 

كسا في األوراق التؾيجي الخسدة لدىخة القخنفل و األوراق التؾيجية االربعة  Petal clawعادة يجعى بالسخمب 
لدىخة الفجل قج تغيخ عمى األوراق التؾيجية خظؾط ممؾنة عادة تقؾد الى مؾقع الغجد الخحيقية او الخحيق و تجعى 

 كسا في الالتيشي .  Nectar guideىحه الخظؾط بجليل الخحيق 

ستشادًا إلى اتحاد او انفرال األوراق التؾيجية و عجد ىحه األوراق لمتؾيج الؾاحج و طبيعة ترشف التيجان ا   
 الؾرقة التؾيجية الؾاحجة كأن تكؾن حاوية او فاقجة لمسخمب و عمى تشاعخ التؾيج إلى : 

 :  أواًل: التويج سائب االوراق و يصنف إلى

 و يقدؼ إلى :  شعاعي التناظر-1

الرميبي: و ىؾ تؾيج لو اربعة اوراق مشفرمة و متساثمة و مترالبة الؾضع و لكل ورقة طخف و مخمب كسا  –أ 
 في تؾيج زىخة العالة الرميبية .

 القخنفمي: و ىؾ تؾيج لو حسدة اوراق مشفرمة و متساثمة و لكل ورقة طخف و مخمب كسا في القخنفل . -ب

مزاعفات الخسدة مشفرمة و متساثمة و عجيسة السخالب كسا في الؾردي: و ىؾ تؾيج لو خسدة اوراق او  -ج
 االشخفي .

 و يقدؼ إلى :  جانبي التناظر – 2

الفخاشي: و ىؾ تؾيج لو خسدة اوراق , واحجة عيخية خارجية كبيخة تجعى بالعمؼ و اثشيؽ جانبيتيؽ و متساثمتيؽ  –أ 
 خارج , وورقتيؽ بظشيتيؽ متحجتيؽ بييئة تخكيب واحج تجعيان بالجشاحيؽ و لكل ورقة جشاح حافة لمجاخل و اخخى لم

 جؤجؤي الذكل يجعى بالجؤجؤتقع حافتاه لمجاخل و يحيط الجؤجؤ عادة باألسجية و السجقة .

شؾارب السمػ و ىؾ تؾيج يذبو التؾيج الفخاشي لكؽ الؾرقة الغيخية داخمية و ليدت كبيخة و الؾرقتيؽ البظشيتيؽ  -ب
 . Cassiaوراق الخسدة متذابية عادة كسا في الجشذ مشفرمتيؽ و ان جسيع اال

 ثانيًا: التويج متحد االوراق و يصنف إلى : 

 :شعاعي التناظر و يقسم الى-1

 الجخسي : كسا في زىخة الجخس والكثيخ مؽ ازىار العائمة الجخسية .-أ

 القسعي: كسا في ورد البؾري و العؾسج . -ب



 األنبؾبي: كسا في األزىار القخصية لمعجيج مؽ نباتات العائمة السخكبة كدىخة الذسذ . –ج 

و Solanumالعجمي: ليحا التؾيج انبؾب قريخ او مختدل و عسؾدي عمى طخفو كسا في انؾاع مؽ جشذ  -د
 الظساطة و الفمفل. 

 ل كسا في ورد المييب و عيؽ البدون .العجمي االنبؾبي: و ىؾ تؾيج شبيو بالشؾع الدابق اال ان األنبؾب طؾي -ه

 .Ericaالديخي: و ىؾ تؾيج يذبو الديخ او الجخة ذو جدء سفمي واسع و قسة ضيقة كسا في جشذ  -و

 جانبي التناظر و يقسم إلى :  -2

 المداني: و ىؾ تؾيج مدظح و يذبو المدان كسا في األزىار الذعاعية لشباتات العائمة السخكبة.-أ

: و ىؾ تؾيج ذو انبؾب و طخف مفرؾل إلى جدئييؽ , جدء عمؾي يجعى بالذفة العميا عيخية ثشائي الذفة -ب
السؾقع و جدء سفمي يجعى بالذفة الدفمى بظشية السؾقع و ان الذفتيؽ غالبًا ما تكؾن مختمفتيؽ مغيخيًا و تتألف 

 الذفة الؾاحجة مؽ فص واحج او أكثخ و ليحا التؾيج شكميؽ :

 حيث تكؾن الذفتان متباعجتيؽ . Salviaا في الجشذ مشفخج الذفتيؽ كس-1

مغمق الذفتيؽ او مقشع و فيو تكؾن الذفتان متقاربتيؽ لجرجة يغيخ معيا التؾيج و كأنو مغمق كسا في حمق  -2
الدبع . قج يمحق بالتؾيج زوائج حخشفية او خيظية او تؾيجية الظبيعة تجعى بالتاج او االكميل كسا في الجفمة و 

 حيث يكؾن التاج فييا كأسي الذكل .الشخجذ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Calyxالكأس الزهري 

 
و طخي في اغمب الشباتات الدىخية  Sepalsمكؾن مؽ عجة اوراق تجعى  يكؾن الكأس الدىخي اخزخ المؾن عادة 

و يجعى في ىحه الحالة بعذبي ويؾجج بالشباتات الدىخية االخخى ليحسييا مؽ السؤثخات الخارجية ويداىؼ في صشع 
 الغحاء وجحب الحذخات وانتذار البحور وغيخىا ويحيط باالجداء يغيخ الكأس باألشكال التالية: 

 الفجل و الذبؾي . : كسا في ازىارالكأس الدائب األوراق-1

 كسا في ازىار الخباز.الكأس الستحج األوراق  -2

 السغيخ كسا في ورد السخجان. الكأس السمؾن او التؾيجي -3

 : كسا في نباتات العائمة السخكبة.الكأس الدغبي -4

 كسا في كؤوس ازىار عخف الجيػ و ورد الجكسة . الكأس الغذائي او الحخشفي -5

 ىؾ الكأس الحي يدقط حال تفتح الدىخة كسا في زىخة الخذخاش .و  الكأس الستداقط -6

 : و ىؾ الكأس الحي يدقط عشج التمقيح و األخراب و ىحه الحالة شائعة كسا في الحسيض.الكأس الشفزي -7

 : وىؾ الكاس الحي يبقى مع الثسخة كسا في الخمان و الباذنجان و التفاح.الكأس الجائؼ او الثابت -8

و ىؾ الكأس الحاوي عمى ثسخة بجاخمو و في الغالب يتدع و يتزخؼ ىحا الكأس في مخحمة  سخي:الكأس الث -9
 الثسخة كسا في جشذ الدكخان و العائمة الباذنجانية و كحلػ القخنفل. 

 


