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 ثانيةالجمسة العممية ال             
 األقسام الرئيسية لألشجار المثمرة

 : المجموع الخضري -أواًل 
تتفرع عنو الفروع الييكمية ونصف ىيكمية ويمتد من عنق الذي الجزء الرئيسي  المحور المركزي: -1

 الشجرة حتى نياية طرد النمو .
 ن العنق الجذري إلى أول تفرع ىيكمي: المنطقة السفمية من محور الشجرة : مالجذع -2
 الجزء المحصور بين أول تفرع لألغصان الييكمية وقاعدة طرد استمرار النمو. الوصل المركزي: -3
 الجزء العموي من محور الشجرة والذي أنيى نموه في السنة السابقةطرد استمرار النمو: -4
 .أكبر فروع الشجرة وتشكل ىيكل تاجيا األفرع الهيكمية: -5
أقل حجم من الييكمية وتتفرع عنيا وتعتبر األفرع الناشئة عن الوصل المركزي  :األفرع نصف هيكمية -6

 من المرتبة األولى والناشئة عنيا من المرتبة الثانية وىكذا...
وىي أصغر التفرعات الخضرية من حيث الحجم وتتكون عمى األفرع الييكمية أعضاء النمو واإلثمار:  -7

 مية.والنصف ىيك
يضم كافة تفرعات الشجرة ولو أشكال مختمفة حسب الصنف وعمر الشجرة وطرق التقميم  تاج الشجرة: -8

 وشروط الخدمة الحقمية.
العنق مكان اتصال جذع الشجرة بجذورىا ) في دراسة مورفولوجيا الشجرة نميز العنق الجذري:  -9

عمى أصول بذرية ويقع عمى مستوى سطح التربة  " في األشجار المتكاثرة بذريًا والمطعمةالجذري الحقيقي
 العنق الجذري االصطالحيانحناء الجذير تحت الوريقات الجنينية لمبذرة المستنبتة " أما  ةويتشكل في منطق

العقل , الفسائل, الخمفات . أو في األشجار المطعمة  ق" فنجده في األشجار المتكاثرة خضريًا عن طري
 (" عمى أصول متكاثرة خضرياً 
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 أعضاء النمو واإلثمار: * 

  التفاحيات:  -أ
يعمل سنويًا عمى إطالة األفرع ويزيد حجم الشجرة , وتتكون الطرود من البرعم النيائي طرد النمو:  -1

 النامي في السنة السابقة .
في  طرود تكونت من براعم جانبية تشكمت وتفتحت في نفس السنة " نادرة الطرود الصيفية الباكورية: -2

 التفاحيات 
تنمو قائمة عمى فرع المنشأ وتنشأ من براعم ساكنة عمى خشب معمر وتظير حين  الطرود الشحمية: -3

تتميز بطول السيء, تكسر األغصان, ىرم الشجرة.."   متتعرض الشجرة لمؤثرات سمبية خارجية " التقمي
 )عمودية عمى خشب معمر(د وكبر حجم األوراق .قالمسافات بين الع

سم مستقيمة وثخينة عند القاعدة , تتوضع بزاوية  15-5نمو بعمر سنة وطول   الطرود الرمحية: -4
 زهري.قائمة عمى الفرع والمسافات بين العقد قصيرة وتنتيي غالبًا ببرعم 

سم تنتيي ببرعم  3-2مم إلى  3-2أقصر أعضاء اإلثمار طوليا : التشكالت الثمرية بعمر سنة -5
التكوين , تنشأ بزاوية قائمة عمى أفرع المنشأ , تعطي ىذه التشكالت بعد عدة جيد  زهري أو خضري

 تشكل خضري . إلىسنوات من الحمل نموًا جانبيًا وتتحول 
 :   تشكالت نشأت عن تشكالت ثمرية فتية كثيرة التفرع بسيطة أو مركبة.التشكالت الثمرية المسنة -6
تكون كبيرة الحجم في التفاح  .)اسفل الطرد(مواد الغذائية : انتفاخ قاعدي غني بالالمحفظة الثمرية -7

 واألجاص تحتفظ بندبات تدل عمى مكان تثبت الثمار عمييا وتبقى ظاىرة لعدة سنوات.

 الموزيات: -ب
 طرود النمو  -1
 طرود طيفية باكورية -2
 تشابو أعضاء النمو في التفاحيات :طرود شحمية -3
مر سنة , رفيعة ومنحنية . تتوضع عمييا جانبيًا براعم زىرية وتنتيي : نموات بعطرود ثمرية بسيطة -4

 ببرعم خضري.
 يتوضع عمييا جانبيًا وبتناوب البراعم الزىرية والخضرية . طرود ثمرية مختمطة: -5
-4خضري و  2-1سم تنتيي بمجموعة من البراعم  3-5.5تفرعات ثمرية قصيرة  الباقات الزهرية: -6

 سنوات. 5-3من  برعم زىري تعيش 15
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 البراعم:  *
الخضرية والزىرية , تتميز الزىرية عن الخضرية من حيث الحجم  منميز عمى الشجرة نوعين من البراع

والشكل وأماكن التوضع عمى الطرود  ) الزىرية أكبر حجمًا ورأسيا مستدير عمى عكس الخضرية ذات 
 الرأس الحاد(.

 تضم  البراعم الخضرية: -
تتوضع بنيايات الطرود الخضرية والثمرية وينشأ عن تفتحيا نموات مكسوة باألوراق  الرأسية: البراعم -1

 والبراعم.
: نجدىا بآباط األوراق , وعادة يتكون في إبط الورقة ثالثة براعم يبقى أحدىا الجانبية اإلبطية مالبراع -2

 واثنان منيا بحالة ركود .
حجميا صغير , تبدأ بالتفتح والنمو عند  وحول قاعدة الطرود وراقبآباط األ نجدىا  البراعم الجانبية: -3

 تعرض الشجرة لتأثيرات معينة.
وبشكل خاص بجوار الحمقة القاعدية خارج آباط األوراقعبارة عن أجنة براعم تتكون البراعم العرضية: -4

 ر أغصان , صقيع تنمو بسبب تأثيرات سمبية عمى حياة الشجرة من تقميم جائر , تكسلمطرود واألفرع.
 تضم :  البراعم الزهرية: -
:تتوضع عمى جوانب أعضاء اإلثمار وتحتوي عمى األجزاء الزىرية وتمتاز  البراعم الزهرية البسيطة -1

 بيا الموزيات والجوز والبندق) البراعم الزىرية المذكرة(
عمى  متحتوي ىذه البراعتتوضع عمى نيايات وجوانب أعضاء اإلثمار و : ةالزهرية المختمط مالبراع -2

 خضرية وزىرية . نجدىا في التفاحيات والبراعم المؤنثة لمكستناء والبندق التين والفستق الحمبي. ءأجزا
 تشاىد في الموزيات وخاصة الدراق والمشمش والموز. الزهرية المتجمعة: مالبراع -3

 بنية ووظيفة األوراق: *  
 بالوظائف التالية: قتقوم األورا

يع ماءات الفحم والحموض األمينية , والبروتين , الفيتامينات , واألنزيمات والمواد الحيوية أثناء تصن -1
 عممية التمثيل الضوئي.

 تقوم بإمداد الجذيرات الناشطة بماءات الفحم لتأمين نموىا -2
 الغازي لمنبات. ليتم عن طريقيا النتح والتباد -3

 , البيضوي العريض , البيضوي المتطاول , الرمحي الدائري , البيضوي  :لمورقة عدة أشكال
 مسننة سطحية أو عميقة أو ممساء  حواف الورقة:
 بتوضعيا عمى الشجرةيتعمق بالصنف والنوع و  حجم الورقة:
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 وصف لألوراق في أشجار الفاكهة:  *
 متساقطة األوراق: الفاكهة الأشجار 

 ف, موبرة, قمبية: بسيطة ,مسننة الحوا* التفاح    التفاحيات:  -آ
 :جمدية , بيضوية ,مسننة, العنق طويل * األجاص                   
 : غير مسننة , مزغبة من األسفل , العنق قصير * السفرجل                   

 : قمبية , بسيطة , مدببة القمة , مسننة * المشمش    الموزيات:  -ب
 : مستطيمة الشكل , رمحية , مسننة تشبو الموز* الخوخ                  
 : رمحية , طويمة , * الموز                  
 : بيضوية , مسننة , أعناقيا طويمة * الكرز                  

 : تشبو الموز , طويمة , رمحية , تسنن أعمق* الدراق
 كبيرة , مسننة الحواف, مفصصة , موبرة من األسفل :  * العنب

 : صغيرة , الحواف كاممة , رمحية الشكل رمان* ال
 : أوراق كبيرة , مفصصة أو كاممة,خشنة المممس* التين
 : مركبة , كبيرة , ريشية الشكل * الجوز

 وريقات , جمدية المممس 5-3: مركبة ,تتألف من   * الفستق الحمبي
 : كبيرة , بيضوية الشكل , مسننة الحواف , مفصصة * التوت

 هة الدائمة الخضرة:أشجار الفاك
 : بسيطة ,ليا رائحة عطرية , كاممة الحواف  الحمضيات
 : بسيطة كبيرة , جمدية , موبرة من األسفل أكي دنيا

                                        سم 45م وعرض  2قد يصل طوليا عمى : كبيرة , اسطوانية الشكل الموز
 ة بطبقة من الكيوتين , مزغبة من األسفل الزيتون: بسيطة, جمدية رمحيةالشكل ,غطا
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 بنية األزهار  *

 تقسم األزىار حسب البنية والوظيفة إلى أزىار خنثى ) ثنائية الجنس ( وأزىار وحيدة الجنس.
 األزهار الثنائية الجنس:

يات, األشجار تحوي الزىرة عمى أعضاء التذكير والتأنيث ) المدقة واألسدية( ونجدىا في التقاحيات, الموز  
 األزىار بواسطة الحشرات. هشبو االستوائية .  وتمقح ىذ
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 األزهار وحيدة الجنس: 
وي أعضاء التذكير والقسم اآلخر يحتوي عمى أعضاء التأنيث فقط . فإذا اجتمعت تمن األزىار يحقسم 

ذا توضعت عمىمسكناألزىار المذكرة والمؤنثة عمى شجرة واحدة سميت عندىا وحيدة ال أشجار  , وا 
 . مسكنمختمفة سميت ثنائية ال

 مورفولوجيا وتشريح الثمار:  *
تشكمت من المبيض فقط , وثمارًا كاذبة شارك في تكوينيا إلى نميز في الثمار نوعين : ثمار حقيقية 

جانب المبيض أجزاء زىرية أخرى , وفي نوع آخر من النباتات تحتوي الزىرة عمى أكثر من قمم وبالتالي 
تقسم الثمار    ًا متجمعة أما الثمار المتشكمة من نورة زىرية كاممة فتسمى بالمركبة ) التين( .تعطي ثمر 

 إلى مجموعات:
تتكون بعد نضوج جدار المبيض مشكاًل لمغالف الثمري تسمى الطبقة الخارجية   ة:ــالثمار الحقيقي -1

ارب( عصيرية وتشكل لب الثمرة أما )االكزوكارب(  وىي عبارة عن قشرة رقيقة والطبقة الوسطى) الميزوك
 الطبقة الداخمية ) االندوكارب( فيي صمبة متخشبة مغمفة لمبذرة كما في المشمش والدراق والخوخ.......

 
التفاحيات ) التفاح واألجاص والسفرجل( تتكون الثمرة من أنسجة المبيض واألنبوبة الثمار الكاذبة:  -2

عد الكأس واألسديــة( وتتألف الثمرة من الطبقة الخارجية ) االكزوكارب( الزىرية ) الناتجــة عن اتحاد قوا
 الداخمية القرنية ) االندوكارب( . ةالطبقــة الوسطى ) الميزوكارب( والطبق
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تتشكل الثمار من عدة مبايض منفصمة حيث يكون كل مبيض ثمرة بسيطة صغيرة   الثمار المتجمعة: -3

 العميقالفريز , عنب  صغيرة عمى التخت المتضخم لتعطي الثمرة المتجمعة.)الحجم . تتجمع ىذه الثمار ال
 األسود(

تتكون الثمرة من عدة أزىار ) نورة زىرية( . يتشكل المب المحمي من التخت  الثمار المركبة: -4
َ  عميو من الخارج الثميرات الصغيرة ثم يتضخم الحامل الزىري ويتقعر لمداخل ليضم الثميرات  مرصوصًا

 الصغيرة في داخمو ويعطي في النياية الثمرة المركبة ) التين , التوت(

 
 

 وحسب القوام تقسم ثمار الفاكية إلى:
 يجف فييا الغالف الثمري عند النضج مثل الجوز والفستقالثمار الجافة:  -1
اآلخر يجف فييا جزء من الغالف الثمري مثل المشمش , الدراق ويبقى الجزء  الثمار نصف الغضة: -2

 غضًا ليناً 
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وىي ما كان لبيا غضًا . ويتكون جدار مبيضيا من طبقة خارجية رقيقة وطبقة داخمية  الثمار الغضة: -3
 .العنبووسطى عصيرية كما في 

 تعتبر ثمار الحمضيات من الثمار المبية وتميز فييا الطبقات التالية:
 نبرتقالي في البرتقال وأصفر في الميمو : طبقة جمدية تكون القشرة وىي ذات لون طبقة الفالفيدو -1

 والكريفون تحتوي غدد زيتية.
 : وىي الجزء األبيض االسفنجي من الثمرةاأللبيدوطبقة  -2
 : تتكون من األكياس العصيرية التي تخرج من جدر الرحم . الداخمية ةالطبق -3

 
 المجموع الجذري : –ثانيًا 

 يصنف المجموع الجذري حسب:
 * مجموع جذري بذري المنشأ      المنشأ :  -1

 مجموع جذري ناشئ عن الساق*                
 مجموع جذري ناشئ من جذور األم *                

  حسب التوضع في التربة: -2
بشكل مواز لسطح التربة وتتراكم فييا المواد الغذائية وىي المسؤولة عن  تتوضع جذور أفقية : -

 االمتصاص .
محممة تتغمغل في التربة وتعمل عمى ثنيت االشجار في التربة وتبحث عن طبقات  ة:جذور عمودي -

 . بالرطوبة لتأمين نمو الشجرة 
 من حيث الحجم: -3

 وتضم الجذر األساسي العمودي والفروع من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة  *جذور هيكمية ونصف هيكمية
طرىا اليتجاوز ا مم وىي قصيرة يتراوح طوليا من عدم ميممترات أجزاء جذرية دقيقة ق *الشبائك الجذرية :

 لعدة سنتمترات وتتشكل عادة عمى نياية الجذور الييكمية وتتكون من أجزاء رئيسية :
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جذير النمو : بنيتو أولية , لونو أبيض , نسيجو مرستيمي و وظيفتو الرئيسية البحث عن مناطق  -1
 ات الناشطة.جديدة في التربة تتفرع عنو الجذير 

الجذيرات الناشطة: لونيا ابيض , مغطاة بالشعيرات الماصة , تمتص الماء واألمالح المعدنية بشكل  -2
 كبير وىي تشكل الكتمة األساسية لمشبائك الجذرية.

الجذيرات االنتقالية: لونيا بني فاتح مائل لمبنفسجي , بنيتيا اولية وىي بقايا الجذيرات الناشطة قبل أن  -3
 لجذور ذات بنية ثانوية  . وت تتحول تدريجياتم
الجذيرات الناقمة: لونيا بني غامق , بنيتيا ثانوية , أصميا جذير نمو استبدلت البنية األولية بالثانوية  -4

 حيث يزداد قطرىا وتتحول لمجذور الييكمية والنصف ىيكمية 
وخاصة الجذيرات الناشطة لجذري ا االمتصاصالشعيرات الماصة : انتفاخات أنبوبية عمى منطقة  -5

 . 2شعيرة / مم  755-355يتراوح عددىا من 
الميكوريزا : فطريات تنمو داخل جذور األشجار المثمرة وتمعب دور في تنشيط الجذيرات الماصة  -6

 وىي مترافقة معيا 
 
 

 


