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التكاثر في النباتات الزھریةالتكاثر في النباتات الزھریة

ØØتعتبر مرحلة األزھار ، أولي مراحل التكاثر ، في النباتات الزھریةتعتبر مرحلة األزھار ، أولي مراحل التكاثر ، في النباتات الزھریة  .  .
ØØ وتختلف النباتات الزھریة في كنھ وطبیعة أزھارھا، فبعض النباتات ، تبدأ األزھار بعد وتختلف النباتات الزھریة في كنھ وطبیعة أزھارھا، فبعض النباتات ، تبدأ األزھار بعد

االنتھاء تمامًا ، من النمو الخضري، وفي ھذه الحالة ، یمكن تمییز ، وتحدید ، مرحلة االنتھاء تمامًا ، من النمو الخضري، وفي ھذه الحالة ، یمكن تمییز ، وتحدید ، مرحلة 
األزھار ، في مثل ھذه النباتات ، واعتبارھا مرحلة مستقلة ، ومنفصلة تمامًا ، عن األزھار ، في مثل ھذه النباتات ، واعتبارھا مرحلة مستقلة ، ومنفصلة تمامًا ، عن 

.  .  مرحلة النمو الخضري ، مثل عباد الشمسمرحلة النمو الخضري ، مثل عباد الشمس
ØØویعقب األزھار التلقیح ، واإلخصاب ، ثم األثمار ، لیبدأ النبات دورة حیاة جدیدةویعقب األزھار التلقیح ، واإلخصاب ، ثم األثمار ، لیبدأ النبات دورة حیاة جدیدة..  



physiology of floweringphysiology of floweringفسیولوجیا التزھیر فسیولوجیا التزھیر 

::العوامل التي تؤثر علي التزھیر في النباتاتالعوامل التي تؤثر علي التزھیر في النباتات   
الضوءالضوء: : أوالأوال      
نسبة المواد الكربوأیدراتیة إلى النیتروجین فى النباتنسبة المواد الكربوأیدراتیة إلى النیتروجین فى النبات  ::ثانیًاثانیًا      
الماءالماء  ::ثالثًاثالثًا      
TherimoperiodicityTherimoperiodicityالتأقت الحراري التأقت الحراري   ::رابعًا رابعًا       
VernalizationVernalizationاالرتباع االرتباع   ::خامسًاخامسًا      



physiology of fruitingphysiology of fruitingفسیولوجیا اإلثمارفسیولوجیا اإلثمار

::تكوین البذور تكوین البذور    
تكوینھاتكوینھا: : أوالأوال      

التغیرات الكیماویة فى البذورالتغیرات الكیماویة فى البذور: : ثانیًاثانیًا      

  تكوین الثمارتكوین الثمار: : ثالثًاثالثًا      
        



physiology of fruitingphysiology of fruitingفسیولوجیا اإلثمارفسیولوجیا اإلثمار

تأثیر عوامل البیئة علي تكوین البذور والثمارتأثیر عوامل البیئة علي تكوین البذور والثمار      
::محاصیل الحبوبمحاصیل الحبوب: : أوالأوال      

أثر درجات الحرارة والریاح الساخنةأثر درجات الحرارة والریاح الساخنة§§
األمراض الفطریةاألمراض الفطریة§§
النباتات المتطفلةالنباتات المتطفلة§§
االصابات الحشریةاالصابات الحشریة§§
العملیات الزراعیةالعملیات الزراعیة§§
االرتفاع عن سطح البحراالرتفاع عن سطح البحر§§

        


