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  تكاثر في النباتات الزهريةال
ة من األهمية يندما يصل النبات مرحلة البلوغ يبدأ بتكوين األزهار ، وهذه التراكيب النباتع  

وقد تختلف . ها تحافظ على النوع النباتي جيالً بعد آخر من خالل التكاثر الجنسي أنبمكان حيث 
تحدث في تركيب الزهرة ولكن بشكل عام األنواع النباتية قليالً أو أكثر في بعض التحورات التي 

  :تتركب الزهرة من األجزاء التالية
  :لتختا-1
  .الزهرة المختلفةء لزهرة ، والذي يحمل أجزااو الجز المتسع من ساق هو
  :ألجزاء المحيطيةا-2

  هي األجزاء غير األساسية من الزهرة ، وهي تشتمل علىو  
  :كأسلا
ون من مجموعة من الوريقات المتحورة ويطلق عليها و الجزء الخارجي من الزهرة ، ويتكهو

لفة ، وقد تكون ختخضر ، أو تتلون بألوان مأغالباً ما يكون لونها  وsepalsالسبالت أو الكاس 
  .بنفس ألوان البتالت التي تليها ، كما هو الحال في بعض النباتات مثل الرمان واللوتس 

  :تويجلا
ذات ألوان مختلفة تساعد في جذب الحشرات ) البتالت(ة تكون من عدد من الوريقات المتحوريو

لتويج بحيث ال يمكن  ا الحاالت يلتحم الكأس معضوفي بع. لألزهار لغرض إتمام التلقيح 
  .الغالف الزهريتمييزهما أو التفرقة بينهما ، ويطلق عليهما معاً في هذه الحالة اسم 

األعضاء (ألجزاء أو المحيطات األساسية بحماية ا) الغالف الزهري(قوم الكأس والتويج ، يو
  .بالزهرة) الجنسية

  :ألجزاء األساسية في الزهرةا-3
والخاليا األنثويـة ، فـي      ) . حبوب اللقاح (وم بانتاج الخاليا الذكرية     تقذه مجموعة من األجزاء     هو

  .المبايض ، والتي تتم فيها عمليات التلقيح التي ينتج عنها البذور والثمار
  :المجموعة من األجزاء األساسية من التراكيب التاليةكون هذه تت
  : طلعلا
هذه األجزاء تنشأ إلى الداخل و.  وتسمى الطلعيرتات الزهرية أعضاء التذكاتوي الزهرة في النبحت

والمعروف أن الطلع يتكون من مجموعة من األسدية و تتركب كل سداة من . من محيط التويج 
 والذي تتكون بداخله حبوب الطلع ، أو حبوب ، وتركيب كيسي دقيق في أعاله يدعى المتك،خيط

  .السداة هي وحدة الطلعواللقاح 
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  : مدقةلا
وتنشأ المدقة عادة في قمة التخت من كربلة واحد كما في أزهار . ي عضو التأنيث في الزهرة هو

أو . كون الكرابل منفصلة مثل أزهار الوردأو من أكثر من كربلة وفي هذه الحالة قد ت. البقوليات 
  .قد تكون ملتحمة مثل أزهار الحمضيات

لذي ينتهي في أعاله  اStyleعلوه القلم   يOvary بالمبيض رفلكربلة إلى جزء قاعدي يعاتميز تو
  .Stigmaبالميسم 
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  زاء الزهرةجأ
  Pollen Grainsبوب اللقاح ح 
،  مايز السداة إلى خيط ومتك وهو عبارة عن تركيب كيسي صغير ينقسم قسمين بصورة طوليـة               تت

اجز عرضي متوسط إلى أربعة أقسام ، يمثـل كـل قـسم منهـا كـيس         بحثم ينقسم كل قسم منها      
  .السبورات

لمعلوم أن السبورات تتشكل ضمن الكيس من الخاليا األمية والتي تنقسم كل منها انقساماً منـصفاً      او
  .حبات الطلع وبذلك يتكون عدد كبير من. لتعطي أربعة سبورات 

ألحادية الخلية ، بأنها تنقسم بعد التنصيف مباشرة مولدة حبـة   ا Pollen grainطلع المتاز حبة تو
وخلية صغيرة تـسمى    . تسمى بالخلية األعاشية ، والتي تعطي األنبوب الطلعي         ثنائية الخلية كبيرة    

  .Gametersالتي تعطي بانقسامها مشيجين  وGenerative Cellبالخلية التكاثرية 
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