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النباتات الزھریة 
في النباتات الزھریة یمكن أن تنمو 

البذور والثمار من األزھار بعد اإلخصاب البذور والثمار من األزھار بعد اإلخصاب 

مؤشرات األداء 
أن تصف الطالب دورة حیاة نبات زھري 

أن تفسر الطالب المقصود بعملیة اإلخصاب وتكون البذرة 
في النباتات الزھریة في النباتات الزھریة 

أن تعدد الطالب الطرق المختلفة لتشتت البذور
المقصود بإنبات البذرة تفسر الطالب أن 

النباتات الزھریة 
في النباتات الزھریة یمكن أن تنمو : الفكرة األساسیة 

البذور والثمار من األزھار بعد اإلخصاب البذور والثمار من األزھار بعد اإلخصاب 

أن تصف الطالب دورة حیاة نبات زھري 
أن تفسر الطالب المقصود بعملیة اإلخصاب وتكون البذرة 

أن تعدد الطالب الطرق المختلفة لتشتت البذور
almأن 
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المفردات الجدیدة 

األنویة القطبیة 

األندوسبیرم 

  غالف البذرة
  اإلنبات  اإلنبات

  الجذیر
أسفل الفلقة 

السبات 

األنویة القطبیة 

األندوسبیرم 

غالف البذرة

الجذیر

السبات 
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بعد االنتھاء من الدرس ستستطیعین اإلجابة 
بدقة على ھذا السؤال ؟

ھل الطماطم من الخضروات أم الفواكھ ؟ 

بعد االنتھاء من الدرس ستستطیعین اإلجابة 
almبدقة على ھذا السؤال ؟
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النباتات الزھریة ھي األكثر تباینا وتوزیعا بین مجموعات النباتات 
لھا دورات حیاة متمیزة یظھر بھا تعاقب األجیال 

تتمیز بسیادة الطور البوغي 

النباتات الزھریة متغایرة األبواغ حیث تنتج األمتعة أبواغا 
كبیرة تصبح طور مشیجي أنثوي وتنتج األسدیة أبواغا 

)  طور مشیجي ذكري)  طور مشیجي ذكري

النباتات الزھریة ھي األكثر تباینا وتوزیعا بین مجموعات النباتات 
لھا دورات حیاة متمیزة یظھر بھا تعاقب األجیال 

تتمیز بسیادة الطور البوغي 

النباتات الزھریة متغایرة األبواغ حیث تنتج األمتعة أبواغا 
كبیرة تصبح طور مشیجي أنثوي وتنتج األسدیة أبواغا 

طور مشیجي ذكري(صغیرة تصبح حبة لقاح  طور مشیجي ذكري(صغیرة تصبح حبة لقاح 
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نمو الطور المشیجي  األنثوي في النباتات الزھریة 
في مبیض المتاع تمر خلیة متخصصة في البییضة باالنقسام المنصف

ینتج عن االنقسام المنصف أربعة أبواغ كبیرة 

یمر البوغ الرابع المتبقي بثالثة انقسامات متساویة یمر البوغ الرابع المتبقي بثالثة انقسامات متساویة 
تنتج ھذه االنقسامات خلیة واحدة كبیرة بداخلھا ثمانیة أنویة 

نواتان منھما تنتقالن نحو مركز الخلیة  وتسمیان نواتان قطبیتان 
تتكون أغشیة حول األنویة الست المتبقیة 

النتیجة تكون ثالث أنویة عند كل جانب من الخلیة ونواتین في المركز
تتحول واحدة من األنویة الثالث القریبة من النقیر إلى بویضة تتحول واحدة من األنویة الثالث القریبة من النقیر إلى بویضة 

الطور المشییجي األنثوي : تمثل الخلیة التي تحوي البویضة واألنویة السبع 

نمو الطور المشیجي  األنثوي في النباتات الزھریة 
في مبیض المتاع تمر خلیة متخصصة في البییضة باالنقسام المنصف1
ینتج عن االنقسام المنصف أربعة أبواغ كبیرة 2
تتحلل ثالثة من األبواغ 3
یمر البوغ الرابع المتبقي بثالثة انقسامات متساویة 4 یمر البوغ الرابع المتبقي بثالثة انقسامات متساویة 4
تنتج ھذه االنقسامات خلیة واحدة كبیرة بداخلھا ثمانیة أنویة 5
نواتان منھما تنتقالن نحو مركز الخلیة  وتسمیان نواتان قطبیتان 6
تتكون أغشیة حول األنویة الست المتبقیة 7
النتیجة تكون ثالث أنویة عند كل جانب من الخلیة ونواتین في المركز8
تتحول واحدة من األنویة الثالث القریبة من النقیر إلى بویضة 9 تتحول واحدة من األنویة الثالث القریبة من النقیر إلى بویضة 9

almتمثل الخلیة التي تحوي البویضة واألنویة السبع 10
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نمو الطور المشیجي الذكري 

خالیا متخصصة في 
المتك یحدث بھا 

تنتج أبواغا صغیرة 

المتك یحدث بھا 
انقسام منصف

یتكون جدار سمیك 
حول البوغ   فیعرف 

یحدث االنقسام 
المتساوي في كل بوغ 
إلنتاج النواة األنبوبیة 

والنواة المولدة 

حول البوغ   فیعرف 
بحبة اللقاح أو 

الطور المشیجي (
)  الذكري غیر الناضج

طبقة حبة اللقاح الخارجیة طبقة حبة اللقاح الخارجیة 
الممیزة للجدار الخلوي تساعد 
في معرفة العائلة أو الجنس 

almالذي تنتمي إلیھ 
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تحدث عملیة التلقیح عند ما تستقر حبة اللقاح على المیسم فتنمو األنبوبة الطلعیة من النواة 
نحو البییضة  -بعد أن تمتص مواد من المیسم 

الدراسات الحدیثة 
أشارت أن نمو األنبوبة 
الطلعیة ھو استجابة 

انجذاب كیمیائي 

في بعض النباتات وجد أن الكالسیوم یؤثر في 
اتجاه نمو األنبوبة الطلعیة 

تحدث عملیة التلقیح عند ما تستقر حبة اللقاح على المیسم فتنمو األنبوبة الطلعیة من النواة 
بعد أن تمتص مواد من المیسم - األنبوبیة 

إذا كان نوع حبة اللقاح 
غیر متطابق مع نوع 

المتاع فتحدث تفاعالت 
كیمیائیة تمنع نمو 
األنبوبة الطلعیة 

في بعض النباتات وجد أن الكالسیوم یؤثر في 
اتجاه نمو األنبوبة الطلعیة 
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تذكري 
حبة اللقاح تحوي نواة 
أنبوبیة ونواة مولدة 

أثناء نمو األنبوبة 
الطلعیة تنقسم 
النواة المولدة  
انقسام متساوي
النواة المولدة  
انقسام متساوي

یتراوح طول األنبوبة الطلعیة بین عدة 
اعتمادا على طول   cm 50سنتیمترات و 

متاع الزھرة 

أثناء نمو األنبوبة 
الطلعیة تنقسم 
النواة المولدة  
انقسام متساوي

تتشكل نواتي 
مشیجین ذكریین 
غیر سوطیین 

تصبح حبة اللقاح 
طور مشیجي ذكري 

النواة المولدة  ناضج 
انقسام متساوي غیر سوطیین  ناضج 
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تتحرر نواتي المشیجین 

عندما تصل األنبوبة 
الطلعیة إلى البییضة 

وتمر عبر فتحة النقیر 

تتحرر نواتي المشیجین 
الذكریین 

تتحرر نواتي المشیجین 

تتحد إحدى النواتین مع 
البویضة لتكون الالقحة 
تتحرر نواتي المشیجین وتتحد النواة األخرى 

الذكریین 
وتتحد النواة األخرى 
مع النواتین القطبیتین 

3nلتشكل خلیة 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



تذكري في النباتات الزھریة تحدث عملیتي إخصاب 

 2nاتحاد نواة المشیج الذكري مع البویضة  لتكوین الالقحة 

اتحاد نواة المشیج الذكري اآلخر مع النواتین القطبیتین لتكوین خلیة ثالثیة المجموعة 
)3n(الكروموسومیة 

بعد اإلخصاب تنمو البییضة لتكون البذرة 
والمبیض لیكون الثمرة 

في النباتات الزھریة تحدث عملیتي إخصاب 

اتحاد نواة المشیج الذكري مع البویضة  لتكوین الالقحة -

اتحاد نواة المشیج الذكري اآلخر مع النواتین القطبیتین لتكوین خلیة ثالثیة المجموعة -
الكروموسومیة 
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تمر بعدة  2nالالقحة 
انقسامات لتصبح جنین طولي 

الخلیة ثالثیة المجموعة 
تمر بعدة 

انقسامات لتصبح جنین طولي انقسامات لتشكل نسیج 
الشكل لھ فلقة أو فلقتین 

انقسامات لتشكل نسیج 
االندوسبیرم الذي یوفر تغذیة 

سائل ثمرة جوز الھند ھو 
االندوسبیرم أي خالیا بدون جدر 

نتائج التكاثر 
الخلیة ثالثیة المجموعة 

تمر بعدة  3nالكروموسومیة 
انقسامات لتشكل نسیج  انقسامات لتشكل نسیج عندما ینضج 

االندوسبیرم الذي یوفر تغذیة 
الجنین 

عندما ینضج 
االندوسبیرم یتكون 

الجدار الخلوي 
في بعض أحادیات الفلقة  

یشكل االندوسبیرم 
المكون األساسي للبذرة 

ویشغل معظم كتلتھا ویشغل معظم كتلتھا 
في ذوات الفلقتین 

تمتص الفلقتان معظم 
االندوسبیرم وتوفران 
معظم الغذاء للجنین 

سائل ثمرة جوز الھند ھو 
االندوسبیرم أي خالیا بدون جدر 
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تتصلب الطبقات الخارجیة للبییضة وتشكل نسیجا واقیا یعرف تتصلب الطبقات الخارجیة للبییضة وتشكل نسیجا واقیا یعرف 
بغالف البذرة 

الطبقة الخارجیة : غالف البذرة 
الرقیقة التي تتشقق أو تنسلخ عند 

طھي البذور 
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قد یحتوي المبیض على بییضة واحدة أو عدة مئات منھا وفقا لنوع النبات وعندما تتحول 
البییضة إلى بذرة تحدث تغیرات في المبیض تؤدي لتكون الثمرة 

تتكون الثمار بشكل أساسي من جدار 
المبیض 

وفي بعض الحاالت من جدار المبیض 
ومن أعضاء أخرى في الزھرة 

بذور التفاح موجودة داخل اللب المكون من المبیض والنسیج 

قد یحتوي المبیض على بییضة واحدة أو عدة مئات منھا وفقا لنوع النبات وعندما تتحول 
البییضة إلى بذرة تحدث تغیرات في المبیض تؤدي لتكون الثمرة 

تتكون الثمار بشكل أساسي من جدار 
المبیض 

وفي بعض الحاالت من جدار المبیض 
ومن أعضاء أخرى في الزھرة 

بذور التفاح موجودة داخل اللب المكون من المبیض والنسیج 
الطري فینتج عن أجزاء أخرى من الزھرة 
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 ؟ واآلن ھل الطماطم من الخضروات أم الفواكھ

وكان ھذا 

على الرغم من إقرار العلماء بحقیقة أن الطماطم من الفواكھ، على الرغم من إقرار العلماء بحقیقة أن الطماطم من الفواكھ، 
ال یزال الكثیر من الطھاة والناس یعتبرونھا ضمن 

وإن كنت تظن أن البندورة ھي الفاكھة الوحیدة . الخضروات
التي ُتعامل معاملة الخضروات، فأنت مخطئ، فالباذنجان، 
الكوسا، الخیار، الفلفل، القرع كلھا فواكھ ُتعامل على أنھا 

.خضروات وفقا لتصنیف العلماء

إن كنت تظن أن ھذه المسألة غیر مھمة وال یجب النقاش فیھا، فأنت 
م، تم نقل ھذه القضیة إلى المحكمة العلیا في 1893ففي عام ! مخطئ

وُعرفت ! الوالیات المتحدة بشأن ما إذا كانت الطماطم خضارا أو فاكھة

واآلن ھل الطماطم من الخضروات أم الفواكھ

وُعرفت ! الوالیات المتحدة بشأن ما إذا كانت الطماطم خضارا أو فاكھة
حیث كانت المحكمة قد قضت بتاریخ  .Nix v. Heddenباسم قضیة 

م أن الطماطم من الخضروات ألغراض تندرج ضمن 1883مارس  3
كما اعتمدت المحكمة على حقیقة أن الطماطم ُتقدم . التعریفة الجمركیة

وكان ھذا . عادة خالل وجبات الغداء والعشاء ولیس ضمن أطباق الحلوى
الحكم حینھا ُیطبق لصالح قانون الضرائب ولم یتوافق مع التصنیف 

.العلمي النباتي للطماطم

على الرغم من إقرار العلماء بحقیقة أن الطماطم من الفواكھ، على الرغم من إقرار العلماء بحقیقة أن الطماطم من الفواكھ، 
ال یزال الكثیر من الطھاة والناس یعتبرونھا ضمن 

الخضروات
التي ُتعامل معاملة الخضروات، فأنت مخطئ، فالباذنجان، 
الكوسا، الخیار، الفلفل، القرع كلھا فواكھ ُتعامل على أنھا 

خضروات وفقا لتصنیف العلماء
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تساعد الثمار على انتشار البذور وحمایتھا كما یعمل انتشار البذور على التقلیل من التنافس 
بین النباتات مما یحسن فرصة البقاء 

انتشار البذور 

بین النباتات مما یحسن فرصة البقاء 

الحیوانات التي تلتھم الثمار تمر البذور عبر قناتھا 
الھضمیة بدون أن تتلف فتخرج  مع البراز إلى 

األرض 

بعض البذور لھا تحورات تركیبیة تمكنھا من 
االنتقال عن طریق الماء أو الحیوانات أو البذور 

تساعد الثمار على انتشار البذور وحمایتھا كما یعمل انتشار البذور على التقلیل من التنافس 
بین النباتات مما یحسن فرصة البقاء 

انتشار البذور 

بین النباتات مما یحسن فرصة البقاء 

بعض الحیوانات التي تجمع البذور وتطمرھا 
أو تخزنھا ال تسترجھا كلھا لذلك ینمو أو تخزنھا ال تسترجھا كلھا لذلك ینمو 

بعضھا 
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عندما یبدأ الجنین داخل البذرة بالنمو 
یبدأ اإلنبات عندما تمتص 

البذرة الماء بصورتھ السائلة 
أو على ھیئة غاز فتنتفخ أو على ھیئة غاز فتنتفخ 

البذرة  ویتشقق غالفھا وینقل 
الماء المواد الضروریة إلى 
األجزاء النامیة من البذرة 

تساعد اإلنزیمات الھاضمة في 
البذرة على تحلیل الغذاء البذرة على تحلیل الغذاء 
المخزن فیھا فیشكل مع 
األكسجین المواد الالزمة 
لحدوث التنفس الخلوي 

وإطالق الطاقة الالزمة للنمو 

عندما یبدأ الجنین داخل البذرة بالنمو إنبات البذور 

من العوامل المؤثرة في اإلنبات
وجود الماء واألكسجین أو كالھما 
ودرجة الحرارة فبعضھا تنبت إذا 
كانت التربة باردة وبعضھا تحتاج 

لتربة أكثر دفئا لتربة أكثر دفئا 
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الجزء األول من الجنین الذي یظھر الجزء األول من الجنین الذي یظھر 
وھو یبدأ الجذیر خارج البذرة ھو 

في امتصاص الماء والمواد المغذیة 
من التربة 

ھو جزء الساق األقرب إلى البذرة أسفل الساق ھو جزء الساق األقرب إلى البذرة أسفل الساق 
وفي العدید من النباتات یكون ھو أول جزء 

almیظھر من النبتة فوق سطح التربة 
an
ah
j.c
om
/ae



في ذوات الفلقة تبقى الفلقة في التربة عندما 
تخرج الساق من التربة 

في بعض ثنائیة الفلقة تسحب الفلقتین في بعض ثنائیة الفلقة تسحب الفلقتین 
واألوراق الجنینیة لخارج التربة 

وعندما تصبح خالیا النبتة المحتویة 
على البالستیدات الخضراء فوق التربة 
وتتعرض للضوء فیبدأ البناء الضوئي 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



alm
an
ah
j.c
om
/ae



بعض البذور تنبت فور انتشارھا  وبعضھا 
بعد فترات طویلة 

تدخل معظم البذور الناتجة عند نھایة فصل 
النمو في مرحلة السبات 

ھي فترة ال تنمو فیھا البذور بتاتا أو تنمو بمقدار ضئیل وھو طریقة تكیف 
تزید من معدل بقاء البذور المعرضة لظروف قاسیة وتختلف مدتھ تبعا لنوع النبات 

بعض البذور تستطیع تحمل الجفاف والبرودة 

بذور القیقب یجب أن تنبت خالل أسبوعین 
من انتشارھا وإال لن تنبت على اإلطالق 

ھي فترة ال تنمو فیھا البذور بتاتا أو تنمو بمقدار ضئیل وھو طریقة تكیف : السبات 
almتزید من معدل بقاء البذور المعرضة لظروف قاسیة وتختلف مدتھ تبعا لنوع النبات 

an
ah
j.c
om
/ae


