
   

 الجمسة العممية الخامسة

 ذرـــــــالج

تحت  بشكل رئيسي ىو واحد من خمسة أعضاء ميمة موجودة في النبات الجذر ، و ىو أول األعضاء ظيورا و ينمو
                           و براعم متخصصة .ايتشكل عميو أوراق  األسفل و ال نحوالتربة و استثنائيا فوقيا و قمة الجذر النيائي تنمو 

 –درجة االفتراش العرضي  -المون –الشكل  –أكثر ما ييتم بالجذر ىو عمم الفسيولوجيا و اىم قراءات الجذر ) الطول 
                                                                                                                الجاف لو (.الرطب و الوزن  –المساحة التي يشغميا  –نوع التفرعات الجذرية  – لصحية لمجذرالحالة ا

                                                            وظائف الجذر :                                                
اصطناع المواد العضوية                       -3                   االمتصاص   -2النقل                           -1

 طبيعة نمو و تعمق الجذور في التربة   -5ايجاد صلة بين النباتات و المتعضيات الحيوية .                       -4

 جدول يوضح التباين في مواصفات الجذور حسب اختالف المحصول :

 درجة التعمق المجموع الجذري نوع المحصول

 سم    35 -15  ليفي قمح

 سم 75 ليفي شوفان

 سم 105 ليفي ذرة صفراء

 سم 30 وتدي شوندر سكري

 سم 30 وتدي فول صويا

 سم 60 وتدي فصة 

                                                                                               تصنيف الجذور : 
                                                                                                       بيئة النمو حسب -أ

                                                                                               و التي تمتص منيا ماؤىا و غذاؤىا:
قد تنمو الجذور كميا تحت سطح التربة مثل نبات القطن و الشوندر أو جزئيًا كما في نبات الذرة    : بيئة ترابية  -1



                                                                                                       الصفراء أو كف مريم أو تين المطاط .
                                                                                                     لماء و ابن سينا بحيث تنمو جذوره في الطبقة العميا من سطح الماء و ال تبمغ قاعو .نبات عدس ا :بيئة مائية  -2
تقوم بالتركيب العارضة كما في جذور نبات تين المطاط و قمب عبد الوىاب و ىذه الجذور    : بيئة هوائية -3

                                         .                                       و شرىة لمرطوبة و عندما تصل لمتربة تمتص الغذاء الضوئي 
كما في نبات الحامول و الدبق األبيض حيث يرسل النبات ممصاتو ليخترق نسيج المحاء في    بيئة نباتية : -4
                                                         اق بعض النباتات المجاورة ليمتص منيا الغذاء الجاىز من النسغ الكامل .س
أي جذور شادة متقمصة تعمل عمى شد النبات إلى اسفل التربة و اشيرىا األبصال كما  بيئة ترابية متحركة :  -5

عفران الذي تنشأ جذوره من قاعدة الساق )عارضة ( و تشده إلى األسفل لحمايتو في السوسن و الكورمات كما في الز 
من العوامل البيئية إذًا كميا تقوم جذورىا بحركة شد البصمة أو الساق لتبقييا تحت سطح التربة حفاظًا عمى النبات من 

                                                                                                                    العوامل البيئية الخارجية .

                                                                                  تصنيف الجذور بطريقة المجاميع : -ب
و ىي جذور عرضية و تنشأ من أي جزء ما عدا الجذر األولي الذي يموت مبكرًا أو   : مجموع جذري ليفي -1

  ينمو ضعيفًا و يالحظ تفرع ىذه الجذور العارضة في بعض األحيان إلى ثانوية و ثالثية كما في األقماح .

 

دي متكور كما في قد يكون مغزليًا كما في الشوندر أو مخروطيًا كما في الجزر أو وت :  مجموع جذري وتدي -2
المفت و ىذا الجذر ينشأ و يتضخم انطالقًا من الجذير األولي و تختص بو ثنائيات الفمقة و عريانات البذور و يمتاز 

 بات بسيطرة الجذر الرئيسي مدى حياة الن



 

  كما في نبات الفريز الحراجي أي نميز فيو ليفي و وتدي معًا .  : مجموع  مختمط -3 

 

                                                                                                     الجذر : أهم تحورات  
النبات فقد تتحور إلى وظيفة ادخارية أو  حسب نوعتتغير الجذور بشكميا و وظيفتيا تبعًا لمظروف البيئية المحيطة و 

                                                                نى و فقر التربة بالماء ، أو لتتعايش مع الفطور فكل ىذه ىي تحورات أىميا وظيفة تكاثرية أو وظيفة شد تبعًا تبعًا لغ
                                                            جذور ادخارية )برانشيم القشرة أو برانشم الخشب ( و تقسم إلى : -1
: ىي جذور وتدية رئيسية التراكم فييا يكون في برانشيم القشرة كما في الجزر أو في برانشم  ادخارية لحمية -1-1

    الخشب كما في الفجل .



 

 : ىنا يوجد لمجذر تفرع يتضخم ليقوم بعممية التخزين كما في نبات البطاطا الحموة و األضاليا  ادخارية درنية -2-1 

 

                                                السوسن نبات الزعفران و البصل العادي . عند األبصالمثل عرضية  جذور شادة -2
                                                                                             : و تقسم إلى :جذور هوائية  -3
    : تنمو من عقد الساق كما في الذرة الصفراء و القصب . جذور داعمة عرضية -أ



 

: تنمو من افرع الساق الطولية و ليا وظائف مختمفة في التنفس و التغذية و امتصاص  جذور مساعدة عرضية -ب 
  الرطوبة الجوية كما في نبات تين المطاط .

 

: كما في نبات ابن سينا حيث تخرج الجذور التنفسية خارج سطح الماء انطالقًا من  جذور تنفسية عرضية –ج  
الجذر الرئيسي لتتنفس ىوائيًا و تغطى ىذه الجذور التنفسية بالفمين و يتم التنفس عن طريق فتحات تدعى بالعديسات 

                                                                                               داخل الماء أحيانًا .
: تخرج من السوق الضعيفة لبعض النباتات فتؤمن ليا فرصة الصعود و االلتصاق  جذور متسمقة عرضية -د

بالجدران و افرع األشجار لنيل حصتيا من الضوء و ىي غالبًا نباتات غابوية كنبات المبالب حيث أن ىذا النبات ال 
لذلك تخرج من ساقو جذور متسمقة عرضية و ىذه الجذور تؤمن تغذية ضعيفة ألنيا فقيرة يقوى عمى االلتصاق 

                                               باألوعية و غنية بالخشب و بشكل عام تساىم الجذور اليوائية في التمثيل الضوئي .
                                                                    ح و الشعير( .: مثل نباتات الفصيمة النجيمية ) القم جذور ليفية عرضية -ه
: كما في نبات الحامول وا ليالوك في نبات الحامول يرسل النبات جذوره خارج التربة  جذور ممصية عرضية-و 

سل النبات جذوره داخل التربة لتمتصق بممصاتيا عمى سوق النباتات المجاورة و في نبات اليالوك مع الباذنجانية ير 



                                                                          لتمتصق بممصاتيا عمى جذور النباتات المجاورة .
                                                                                                :   البنية التشريحية لمجذر 

                                                                                                       المقطع الطولي : -1
                         منطقة النسج الغير متمايزة -3                 منطقة خاليا المركز اليامد -2             القمنسوة -1
  المنطقة الفمينية  -5     منطقة األوبار الماصة  -4

 

 

                                                                                                     المقطع العرضي : -2
                                                                                 تقسم بنية الجذر إلى : بنية ابتدائية و بنية ثانوية

                                                                                                       البنية االبتدائية لمجذر : -1
البتدائية و خاصة في منطقة األوبار الماصة و ما يعموىا و تتألف إن جميع جذور النباتات تحتوي عمى نفس البنية ا

ىذه البنية من مجموعة من النسج األولية و التي تمايزت عن نشاط النسيج الجنيني األولي و في حال قمنا بعمل 
                                           مقطع عرضي في جذر نبات فإننا سوف نالحظ أسطوانتين ليما نفس المركز : 

                                                                         أي القشرة األولية  cortexالخارجية منيا تسمى  -أ
 الداخمية فيي األسطوانة الوعائية المركزية -ب



                                                                                                          البنية الثانوية لمجذر : -2
إن جميع األنسجة التي ذكرت سمفًا ىي نسج ابتدائية تنشأ من نشاط النسيج الجنيني الموجود في قمة الجذر و جذور 

احاديات الفمقة بنيتيا االبتدائية دائمة أما في ثنائيات الفمقة و عريانات البذور فخالل تطور الجذر تتمايز البنية 
نشاط الكامبيوم فإلى المركز يتمايز الخشب الثانوي و غمى المحيط الثانوية بعد تشكل الكامبيوم الوعائي .و أما 

الخارجي يتمايز المحاء الثانوي و ايضًا ينشأ عن نشاطو خاليا برانشيمية تشكل األشعة المخية الواصمة ما بين مركز 
                                                                                                         المقطع و القشرة .

و يكون نشاط الكامبيوم مستمرًا طيمة حياة الجذر و لكن يختمف من فصل ألخر و يكون تراكم الخشب الثانوي أكثر 
من تراكم المحاء الثانوي .أما الكامبيوم الفميني في ثنائيات الفمقة فينشأ إما عن تمايز و نشاط البشرة الداخمية أو عن 

الدائر أو عن طبقات عميقة من االسطوانة المركزية .و يتشكل ىذا النسيج الواقي بعد تموت القشرة األولية المحيط 
   عندىا يتوضع الفمين المتراكم عمى مستوى المحيط الدائر فيفصل بذلك القشرة األولية كاماًل.

          
                                                                               يتألف الجذر من : تشريح الجذر )المقطع العرضي(  
                                                                                                       ة :ــــــــالقشرة األولي -1

                                                                                               وظائف نسيج القشرة األولية :
                                             ىي مسالك النتشار الماء و الغازات بفضل كثرة المسافات البينية بين خالياىا . -أ

                                                                                  تخزين الغذاء كما في ثنائيات الفمقة . -ب
نقل الماء و األمالح الممتصة من قبل الشعيرات الجذرية إلى خاليا االوعية الناقمة التي ىي داخل األسطوانة  -ج

                                                                                                                    المركزية .
                                                                                           تقسم القشرة األولية :

: وىي طبقة أو عدة طبقات و ىي نسيج واقي و في منطقة األوبار الماصة تستطيل خالياىا ومع  أدمة خارجية -1



تتمزق الشعيرات و يحل مكانيا الطبقة الخارجية لألدمة المتوسطة و يتم ىذا عادة في منطقة النضج و نمو الجذر 
                    ى       تغدو الخاليا متفمنة الجدران ما عدا بعض الخاليا التي تخمو من التفمن لتسمح بمرور الماء و الغازات

                                                                                                             : أدمة متوسطة -2
                                                                                                              خالياىا ضخمة مستديرة رقيقة الجدار تحتوي عمى النشاء احيانا و ال تحتوي عمى اليخضور باستثناء 

                                                    الجذر التي تنمو في الضوء كما في جذور النباتات المائية )نبات ابن سينا(
                                                                                         جذور تنفسية كما في تين المطاط

                                                                                  : األدمة الداخمية ) البشرة الداخمية ( -3
و ىي صف واحد من الخاليا المتراصة و تمتاز خالياىا بأنيا و في مراحل متقدمة يحصل عمييا ترسب عندئذ 

ى بشريط كاسبار و يختمف شكل الترسب ما بين أحادي الفمقة و ثنائي الفمقة فيو في أحادي الفمقة يكون بشكل تسم
                                                                                ( و في ثنائي الفمقة يكون بشكل مماسي .Uحرف )

                                                                                             األسطوانة المركزية تتألف من : - 2
                                                                                                 وتتألف األسطوانة المركزية من :

اقل( :و ىي حزم متناوبة من الخشب و المحاء و إن أول األوعية الخشبية تشكاًل )الجياز الن الحزم الوعائية الناقمة -أ
يكون قريبًا من المحيط الدائر و يدعى بالخشب االبتدائي بينما األوعية األقرب إلى المركز ىي خشب تالي . أما 

كون كتمة الخشب أكبر من بالنسبة لمحاء ينطبق عميو نفس الكالم ما عدا موضوع التغمظ أو الترسب ، و في الجذر ت
                                                           كتمة المحاء و ينتشر بين الخشب و المحاء خاليا برانشيمية .

                           :بانقسامو نحصل عمى الخشب الثانوي و المحاء الثانوي و ىو موجود فقط في ثنائيات الفمقة الكامبيوم  -ب
: و ىو صف واحد من الخاليا أو أكثر ، يحيط بالحزم الوعائية و ىو يمي البشرة الداخمية خالياه  المحيط الدائر –ج 

برانشيمية جدرانو رقيقة و ىو مصدر الجذور الجانبية بعد انقسامو و قد نشاىد نباتات مائية ال تحتوي عمى ىذا 
دائر المساىمة في تشكيل الكامبيوم الوعائي و المساىمة في تشكيل المحيط الدائر أبدًا و تكون وظيفة المحيط ال

                                                                                                            الجذور الجانبية .
   نسيج برانشيمي خازن يكبر و يصغر أو يتالشى حسب نوع النسيج . المخ : -د



 

 

 

 

 

 

 

 



 الفروق التشريحية بين الجذور ثنائية الفمقة و الجذور أحادية الفمقة :                    

 جذر ثنائي الفمقة  جذر أحادي الفمقة

يمييا  صنف من خاليا البشرة الحاوية عمى أوبار ماصة صنف من خاليا البشرة الحاوية عمى أوبار ماصة 
طبقة من الخاليا التي تحل محل البشرة مع التقدم في 

 العمر )متفمنة (

البشرة متوسطة إلى قميمة السماكة عمى حساب كبر 
 األسطوانة المركزية و ىي عبارة عن خاليا برانشيمية

البشرة المتوسطة ال يوجد طبقة متفمنة و البشرة 
 المتوسطة سميكة عمى حساب صغر األسطوانة المركزية 

البشرة الداخمية قطرىا واسع صف من الخاليا يتوضع 
من مادة السيوبرين مع  Uفييا تغمظات بشكل حرف 

بقاء بعض الخاليا في نسيج البشرة الداخمية بدون 
بعد حدوث التغمظ تسمى تغمظ تسمى بخاليا العبور )

 البشرة الداخمية شريط كاسبار( 

البشرة الداخمية صف واحد من الخاليا تحدث عميو 
ترسبات مماسية عمى جدران الخاليا الجانبية و تشكل 

 شريط كاسبار و الوجود لخاليا العبور 

المحيط الدائر صف من  -1األسطوانة المركزية 
شب و المحاء أوليان الخ -2الخاليا يمي البشرة الداخمية

 مصدرىما جنيني و مقطع األوعية الخشبية دائري 

المحيط الدائر و ىو منشأ لمجذور -1االسطوانة المركزية
الخشب و المحاء في الحزمة اولي و ثانوي و -2الجانبية

 السبب يعود إلى وجود الكامبيوم و مقطع االوعية مضمع 

وعية في الحزم الوعائية عدد الحزم كثيرة و عدد اال
 الحزمة الواحدة قميل 

 الحزم الوعائية قميمة العدد و عدد االوعية فييا كثير 

المخ مختزل بسبب تدافع االذرع الخشبية نحو مركز  المخ و ىو نسيج برانشيمي يتوسط المقطع
 المقطع إلى ان تمتقي

 

 

 



       

 مقطع في جذر أحادي الفمقة                            مقطع في جذر ثنائي الفمقة             

 

 

 نهاية الجمسة العممية
 


