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 كيفيت التكاثر الزهري

ـ في فصم انّشتيع تضهش أغهة انُثاتاخ أصهاسا جًيهح راخ أنىاٌ تذيعح وسوائخ 

ًّم انطثيعح وال نتسعذَا، . ركيح عطشج تأشكال وأدجاو يختهفح وهي نى تىجذ نتج

 وإًَا نتجهة انذششاخ خاّصح يُها راخ األجُذح

              

وعُذ قيايها تزنك يهتصق . فتأتي في أسشاب نتثذث عٍ غزائها يٍ اّنشديق

وتذًهها  (انهقاح)تأوتاسها وأجسايهاغثاس أصفش انهىٌ يتكّىٌ يٍ دثىب انطهع 

يعها عُذيا تُتقم إنً أصهاس أخشي 
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نتهتصق تًياسًها وتقىو تًّذ أَاتية داخم قهى كّم صهشج نتصم نًثيضها وتهقخ 

انثىيضاخ انتي تتذّىل إنً تزوس  وتكىٌ يختهفح األشكال 
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وقذ تذخم اإلَساٌ تعذ أٌ عشف رنك انّسّش في . أّيا انًثيض فيتذّىل إنً ثًشج

عًهيح انتهقيخ فأصثخ يقىو تها اصطُاعيا تىضع دثىب انهقاح انًذّسُح عهً يياسى 

األصهاس 

نكٍ نيس اإلَساٌ وانذششاخ فقط انّسثة في . وتهزا يذصم عهً سالالخ جذيذج

 عًهيح انّتهقيخ وإًَّا تساهى انطيىس أيضا وانّشياح في هزِ انعًهيح

 

 : تركيب الزهرة النموذجيت الكاملت

 : األخؿاء غٍؽ األقاقٍح - 1

 ػثاؼج ػه أوؼاق ضضؽاء تكمى كم مىها قثهح: انكأـ 

 ػثاؼج ػه أوؼاق مهىوح تكمى كم مىها تتهح:انتىٌح 
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 : األخؿاء االقاقٍح - 2

  :(ػضى انتػكٍؽ)انطهغ 

ٌسمم فً وهاٌته " ضٍط"وٌتكىن مه مدمىػح مه األقعٌح وانكعاج تتكىن مه 

 ته زثىب انهقاذ" متك"إوتفاش ٌكمى 

 : (أػضاء انتأوٍث)انمتاع 

 

انثاؾالء و انفاصىنٍاء أو مدمىػح مه : وهى كؽتهح وٌكمى متاع تكٍط مثم 

 انكؽاتم قائثح أو مهتسمح وٌكمى مؽكة مثم انطؿامى

 

  :انكؽتهح

 

" انمثٍض- " ج " قهم- "ب " مٍكم- "أ :  أخؿاء 3تشثه انقاؼوؼج و تتكىن مه 

 وٌتكىن تعاضهه انثىٌضاخ

 

 :تىضٍساخ ومالزظاخ هامح

 ٌكىوان مؼًا انغالف انؿهؽي وقع تكىن أوؼاقها قائثح أو مهتسمح : انكأـ وانتىٌح
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ػىع تشاته انكأـ وانتىٌح فً انهىن وانؼعظ و انشكم تكمى أوؼاقهما  : انثتالخ

 ( ......انقمر ، انشؼٍؽ ، انػؼج ، )انىثاتاخ غواخ انفهقح :تانتثالخ مثم 

 

 ( فىق تتهٍح )تكىن قائثح أو مهتسمح تانثتالخ  : األقعٌح

 

 . تفتقؽ نىخىظ أزع األخؿاء انؿهؽٌح أو أكثؽمه خؿء : انؿهؽج غٍؽ انكامهح

 

 تكمى ؾهؽج ضىثى :إغا ازتىخ انؿهؽج ػهى انطهغ وانمتاع

 

 تكمى ؾهؽج مػكؽج :إغا ازتىخ انؿهؽج ػهى انطهغ فقط

 

 تكمى ؾهؽج مؤوثح :إغا ازتىخ انؿهؽج ػهى انمتاع فقط

 

 )مثم . تىخع األؾهاؼ انمؤوثح وانمػكؽج ػهى وفف انىثتح  : انىثاتاخ أزاظٌح انمككه

 (........ انػؼج ، انقؽع ، انثٍتىوٍا
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األؾهاؼ انمػكؽج ػهى وثاخ واألؾهاؼ انمؤوثح ػهى وثاخ  : انىثاتاخ ثىائٍح انمككه

 انىطٍم ، انكثاوص: مثال. مطتهف مه وفف انىىع 

 

 

 


