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 سادسة والسابعةالمحاضرة ال                  
 المكتنفات غير الحية في الخمية

تظهػػر  ػػس توبػػمتفجوـز  بػػفتف رجمػػرذ  ارفػػا فتػػذ  توابػػفتف ت ػػ ر  ػػس تو ومػػا  :الفجػػوات -أولا 
 أهم مكونات الفجوة:  توبنمنما .

 , تومفد , تونترتف ,  فبااف معدنما NaCl : تألموح فتومفتد تومعدنما  -1
مػػاض  فأمػػػوح  :ػػػفما : حمػػػض توماومػػػؾ , حمػػػض تألفرزتومػػػؾ , أفرػػػزت ف توجفتابػػػمفـ , أح -2

 أفرزت ف توراوبمفـ , أفرزت ف تو فدمفـ .

توبػػررماف: تو كفرػػفز جرممػػا ,كمكػػا , توبػػررفز جرممػػا أرجػػر رمػػا  ػػس تو ػػفندر ف, ػػ  توبػػرر ,  -3
 جعض تأل ج ا تألنثفبمانما .

 معطس توكفف تألحمر وكابفذتومفتد توتانمنما :  و فنمؾ تألحمر  -4

 توجرفتمناف: إما أحماض أممنما أف جرفتمناف جبمطا. -5

 نقؿ تومفتد تومنحكا مف محمط تو كما إوى مررز توت نمع فجاوعرس -  وظائؼ الفجوات:
  زف تومد رتف راون اء فتودتفف فتوماء -             طرح توا:وف  ارج تو كما -  
 ت:ـ جعض تومفتد تو ذتئما  -
 المواد المتبمورة: -نياا ثا

مػػف توابػػفتف تونجاتمػػا  كػػى جككػػفرتف م تكاػػا توحبػػـ فتو ػػرؿ  هػػس  كػػى  ػػرؿ حػػـز رمػػا  تحػػفك رثمػػر
ج ػػرذ توج ػػؿ أف  كػػى  ػػرؿ  نقػػفدك معكػػؽ رمػػا  ػػس نجػػاف  نجػػاف تومرحكػػا ف  ػػفما  ػػس  ػػس  ومػػا

 تومطاط أف  كى  رؿ نبمس رما  س نجاف توجم فنما .
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 تبمورة:المواد غير الم -ثالثاا 
 النشاء: - أ

 متفتبد دت ؿ تو كما فتف أتـ مررجاف تو كما تو :رتء فتناؾ نف اف منه :
 ن اء أفوس ناتج  ف ت  طناع تو:فئس فمفبد  س تو انعاف  -
فتومبػػػماذ  ندئػػػػذ  Leucoplastesن ػػػاء ت تزتنػػػس أف ثػػػانفك: متررػػػز  ػػػػس تو ػػػانعاف توجم:ػػػاء   -

amyloplastes نعاف تون فما :فتناؾ ثوثا أنفتع مف تو ا 
 جبمطا ذتف برذ بانما أف مررزما محاطا جدفتئر ن اء. -
 حجمجا ذتف برتمف ن ؼ مررجا , رؿ برذ تحاط جدفتئر . -
حجمجا مررجا ناتبا  ف تبمع ثوث أف  دذ حجمجػاف ن ػاء ورػؿ منهػا بػرذ فدفتئرتػا تومت   ػا  -

ألممكػفز ممػتص تومػاء فتألممكػفجرتمف فمعفد توتطجؽ  فت  توؼ  س تودفتئر جا توؼ نف س تون اء ت
 تأل,ؿ تمت اص وكماء.

أمػػػا  ػػػػرؿ توحجمجػػػػػاف م تكػػػػؼ جػػػػا توؼ تونػػػفع تونجػػػػاتس  منهػػػػػا توجم:ػػػفك   توجطاطػػػػا   فتومبػػػػتطمؿ  
 تومفز  فتوررفك  توقمح  فتوم:كع  توذرذ .
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 البروتين: - ب
 فتػػس  ػػرؿ متجكػػفررفف حجمجػػاف مرفنػػا مػػف مػػادذ جرفتمنمػػا فنمػػا جػػاألوجفممف تبػػمى حجمجػػاف تألفوػػف 

 وها  رؿ بدتبس أف ثمانس تنتاخ جاوماء فتذف   س توقكفماف . وها  دذ أنفتع: فمر محدد
   حجمجاف جبمطا : جدفف أك بزئماف متمامزذ رما  س تونبمكماف.  -
حجمجػػاف متمػػامزذ : حمػػث تتممػػز جمررػػز ذف طجمعػػا جرفتمنمػػا وػػه  ػػرؿ جككػػفرك  فطجقػػاف جرفتمنمػػا  -

 توجقفوماف تحمط جه . مثؿ
حجمجاف متمامزذ مع جككفرتف راو رفع حمث تتممػز جفبػفد جككػفرتف ثمانمػا أف بدتبػما ذتف طجمعػا  -

 جرفتمنما
 حجمجاف جرفتمنما ذتف جككفرتف مف أفرزت ف توراوبمفـ مثؿ توا مكا تو ممما. -
 حبيبات الدهن: -ج

فض دتنمػػػا , بػػػترفؿ, تػػػس حجمجػػػاف  اربػػػا وك:ػػػفء  كػػػمط مػػػف توػػػدتفف فتو كمبػػػرمد توبػػػائؿ   حمػػػ
 فبػػػػااتمد  تفبػػػػد  ػػػػس توجػػػػذفر توزمتمػػػػا   ػػػػرفع, ,طػػػػف,  ػػػػفؿ تو ػػػػفما, توزمتػػػػفف, توػػػػذرذ  تػػػػذف   ػػػػس 

 توركفرف فـر فتألثمر فتوجنزمف.
 التانينات: -د

تكاػا رػاألحمر أف تأل ػار أف توجنػس ترثػر  ػس تونبػج  مفتد فمر متبانبا مف تومررجاف وها أوفتف م
 طعـ ,اجض ا:با ف س أفكاا توجذفر فتوبدر تو كفما فتوابفتف وهفمر تونا افتألفرتؽ فتوااره

 الزيوت الطيارة: -هػ
أف ػػس ترػفف  ػػس فبػػط توبمتفجوبػما وك ومػػا توجارتن ػػممما فممرػف أف تتبمػػع  ػػس  ومػا تحػػف توق ػػرذ 

   فدد  ا ا
 الصموغ:  -و

فممرػػف أف تجقػػى مػػفتد وزبػػا معقػػدذ تنػػتج  ػػف أربػػدذ توزمػػفف توطمػػارذ , تػػذف   ػػس مػػذمجاف توػػدتف , 
 0 س تو كما أف تارز  اربها ج رؿ أ,نما تترفف  س توبمتفجوبما

 المبن النباتي: -ز
مرفنػاف م تكاػا  ػف توزمػفف فتأل ػماغ ج ػػركها توكجنػس فتررمجهػا تورمممػائس معقػد ف ػركها مبػػتحك  

 .اتوحظ  ند توا مكا توتفتما فجعض تونجاتاف تور فم
 :المواد الفيزيولوجية النشطة -
فت ػمؿ را ػا تورائنػاف توحمػا  كػى  ػدد رجمػر مػف توجرفتمنػاف تػذ  تػس توبػزء تونجػاتس   :تلبروتيناا

 حم:ًا أممنمًا  22فتألنزمماف فتبتهكؾ تورائناف توحما  ذتألبابس  س توبمتفجوبـ فتونفت
 فتس من طاف ذتف طجمعا جرفتمنما. األنزيمات: -
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 : Phytohormonesالهرمونات النباتية  -

من ػػط تألفربػػمف   Gibberellinsفتوبجمرومنػػاف   Auxineتعػػددذ منهػػا وكنمػػف راألفربػػمف فتػػس م
 0فمد عها وونقباـ   وما تونبج تون طا

 : Vitaminsالفيتامينات:  -
مررجػػاف  :ػػفما فوػػه دفر من ػػط فمرمػػز جػػاألحرؼ تألجبدمػػا فتت ػػؼ جعػػض توامتاممنػػاف جقػػدرتها  

فمعػػرؼ   D-A-Eف,بػػـ منحػػؿ  ػػس تودبػػـ  B-C-PP-H كػػى ت نحػػوؿ  ػػس تومػػاء مثػػؿ  متػػاممف 
 مف توامتاممناف.   40حاوما
 : Phytoncidsوالمبيدات النباتية   Antibioticsالمضادات الحيوية  -

. فتػػس ت:ػـ مررجػػاف  دمػدذ فم:ػػادذ وكبػػرتثمـ فتتفتبػد تػػذ  تومػفتد ج ػػرؿ فػػازك فتوبػائكا فتو ػػكجا 
فتػػس تػػبثر ج ػػػرؿ  وبترجتفممبػػمف فتوتترتبػػػمرمكمف توتررمػػػ  فوعػػؿ توجنبػػكمف تػػػف مثػػاؿ فت متنف ػػا  ػػس

 0 كى توجرترما  نف س
 ار الخموي:دالج

  أحػػػد تو ػػػااف تألبابػػػما تومممػػػزذ  Cellulosis membraneمعػػػد تو ػػػوؼ تو كػػػفك توبػػػككفزك  
وك ومػا تونجاتمػا فتػػف أحػد نػػفتتج تربػ  توجرفتفجوبػػف , فتػف مقػػفـ جعػدد مػػف توفظػائؼ توامزمفوفبمػػا 

 ت بتنادما.فتود ا ما ف 
 تطفر فجنما بدتر تو كما:

  (Fragmoplast موحظ جعد توطفر تورتجػع  ػس مبػتفن تنقبػاـ تو كمػا ت ػرؿ حػابز  رفمفجوبػف
فذوػػػؾ جعػػػد تبػػػرذ تو ػػػج ماف فتػػػذت توحػػػابز تػػػف تواا ػػػؿ جػػػمف تو كمتػػػمف ف ػػػس توبػػػزء تومررػػػزك مػػػف 

ومحػمط فموحػظ ن ػاط وبهػاز ا فتجػدأ مػف تومررػز نحػف تػػػتوارتفمفجوبف تت رؿ تو ػامحا تومتفبط
ا مف توارتفمفجوبف فتاػرز محتفتتػا  ػس تومنطقػا تومررزمػا  كػى ػاف توجرتمنمػػففوبس  تقتر  تواقا 

اف ػ ػػػرؿ ,طمػػػرتف فت ػػػرؿ  ػػػػامحا جرتمنمػػػا م ػػػتررا فتػػػػس  ا ػػػؿ جػػػمف  كمتػػػػمف فتتػػػ وؼ مػػػف جرتػػػػ
مًو جػمف تو ومػا رمػادذ موطمػا طػف ا فتبػتمر زمنػًا ػػػػا توممػػػا فرفمػػػتوجفتابمفـ فتوراوبػمفـ فذتف جنم

 Primaryا ججنػػاء فترػػفمف تو ػػوؼ تألفوػػس  كػػى بػػانجس تو ػػوؼ تومتفبػػط   ػفتقػفـ تو كمػػا توحدمثػػ

membranes جاإل:ػا ا إوػػى  12-10   تاػرز تومػفتد توجرتمنمػػا فم ػارؾ توبػمككفز جنبػػجا ت ػؿ %
اتمػػػػا بدمػػػػدذ  كػػػػى بػػػػانجس بػػػػككفز فتومػػػػاء . فترػػػػذت منمػػػػف تو ػػػػوؼ تألفوػػػػس ج د ػػػػاؿ مػػػػفتد نج توهممػػػػس

تو ػػػامحا فتبػػػمى تػػػذ  توطرمقػػػا  ػػػس تونمػػػف جاوجنػػػاء توتر ػػػمعس فمت ػػػرؿ فػػػوؼ  كػػػفك   ػػػر  كػػػى 
بػانجس توبػطح توػدت كس مػف تو ػوؼ تألفوػس فتػبدك  مكمػا تربػ  فتػرترـ طجقػاف تػذت تو ػوؼ إوػػى 

طحس نمف توبدتر تو كفك بمارا فمبمى تػذت تونمػف جاوتربػمجس  ػف طرمػؽ تربػ  طجقػاف بدمػدذ بػ
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تو ػػوؼ فمترػػفف مػػف ثػػوث طجقػػاف بػػمككفزما ذتف أومػػاؼ حكزفنمػػا متعاربػػا ف حػػظ ت ػػرؿ تو ػػوؼ 
  س تو وما تون طا, فتوحظ  س تو وما توم ركا وألف ما تونا,كا.

 توجنمػػػػفك تألبػػػػاستػػػػس  بػػػػككفز فتومػػػػفتد توجرتمنمػػػػا فتوهممػػػػسراوبػػػػمككفز فتعتجػػػػر توبػػػػررماف تومتعػػػػددذ 
مت ػػؼ توبػػككفز جاومرفنػػا فتومتانػػا فت بػػتقرتر تورمممػػائس فممكػػؾ  ػػم ا ف  0تورئمبػػس وكبػػدتر تو كػػفك

  فت ػػػطؼ توبوبػػػؿ توبػػػككفزما ج ػػػؾ متػػػفتز فوهػػػا جنمػػػا ثوثمػػػا  n  C6H12O5م ػػػاجها وكن ػػػاء 
ا ػػػا توجكفرمػػػا ذتف توجنمػتألبابمػ افػػػتمتا ومت رؿ مػا معػرؼ جاواػػ  بكبك60-40تألجعاد فمرتجط مف   

تر تو كػفك دا توبػمككفزما  ػس توبػػتوػد,مؽ فتػف توفحػدذ تونجاتمػ توكممؼها وت رؿ مع جع:  تمتاففتتحد 
فتنت ػػر جػػمف توكماػػاف مػػادذ  ) Fibrillaاف وت ػػرؿ توكمػػؼ   ػػػػفوهػػا  ػػرؿ   ػػفك د,مػػؽ فتتبمػػع توكما

 ا .ػػجرتمن
 (: Pitsالقنيوات )  -النقر

كػػف مرػػاف تونقػػر مػػف ت تقطعػػاف  ػػس تو ػػوؼ توثػػانفك فوهػػا  ػػرؿ رػػرفك فأجعػػاد فمػػر متبػػافما حمػػث 
د تو ومػػػا فتوحػػػظ تونقػػر مػػػع تػػػرترـ تو ػػػوؼ توثػػػانفك فت ػػػاتد تونقػػػر حػػػتربػػجاف تو ػػػوؼ توثػػػانفك فتف 

فتوحػػظ تونقػػر توهاومػػا   تومطف,ػػػػا   ػػس  ػػرؿ ,نمػػفتف تبػػطفتنما تتوجبػػمطا  ػػس تو ومػػا توجرتن ػػممما ف 
فت  ػػذ منظػػرًت    Tracheids فتوق ػػمجاف    Tracheases نا ػػر تو  ػػ  تونا,كػػػػا راوق ػػمجاف  

 ترممًا أف ,معمًا .
 توتجاد ف  س تو وؼ تو كفك:

 ( : Lignificationالتخشب) -1

  فمزمػد مػف ,بػافذ تو  ػ  فرثا تػه ف,كػا مرفنتػه فممرػف أف Ligninت ر  توبدتر ومادذ تو  جمف  
 متحكؿ تو     ندما تنحؿ مادذ توكمامف.

 (: Suberificationالتفمن) -2
  أف ,رمجػػا مػػف تو ػػحفـ فتػػف مررػػ  رػػار    Suberinفت طمػػا توبػػار تو كػػفك   تربػػ  مػػادذ تواكػػمف

 وكماء فمت وؼ مف بوبؿ مف توحمفض تودبما توم جعا فمتفتبد  س تونبج توفت,ما.
 ( :Cutinizationالتقشرن) -3

Cuitin  مػفتد  ػػجمهه جاو ػػحفـ فتػػف  امػؿ بػػدًت فمتف:ػػع ج ػػرؿ طجقػاف فمحاػػظ تونجػػاف مػػف توتج ػػر
 فممنع تأل عا تحف توجناببما.ها مف توطامكماف تو دمد فمحمم

 : ((Mineralisationالتمعدن  -4
جاألفجػػػار فتػػػس ت ػػػر  توبػػػدتر جمػػػفتد معدنمػػػا ر ربػػػمد توبمكبػػػمفـ ف حمػػػاف توراوبػػػمفـ ف,ػػػد تت ػػػر  

 .تور سمف وكنجاف حماما جاوتاوس تبمف 
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 التهمم: -5
  فتو ػػػػػمفغ Mucilageتس  ناتبػػػػػا  ػػػػػف تهكػػػػػـ توبػػػػػككفز فتوجرتػػػػػمف . مػػػػػفتد معقػػػػػدذ راوم ػػػػػاط تونجػػػػػا

 Gommes .مررجاف بررما ,رمجا مف تومفتد توجرتمنما   
 أهمية الجدار الخموي:

 تود اع  ف تو كما مف توظرفؼ تو مر موئما. -1
 تنت ا  تونجاف فت  طاء تونجاف  ركه تألبابس -2

 مباتـ  س نمف تونجاتاف. -3

 تف توفبط تو اربس وك كما فتجادؿ تو فترد -4

 نستوراتمف فبط وكتجادؿ  -5

 تبهؿ نقؿ تومفتد  جر  رتفاف توبدر تو كفما. -6
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 والتاسعة ثامنةالمحاضرة ال                  
 :Differentiationالتمايز الخموي

,ػد ترت ػؽ توتحػػفؿ  ػس توحمػاذ وكنجاتػػاف مػف توحمػاذ تومائمػػا إوػى حمػاذ توماجبػػا  مكمػا حمفمػا أبابػػما   
  توتػس  Differentiation)اف تومائمػا فتػس  مكمػا توتمػامز تو كػفكتوحظ ج رؿ فت:ح  ػس تونجاتػ

توت  ػػػص توع:ػػػفك ورػػػؿ نبػػػمج فم تكػػػؼ تون ػػػاط توحمػػػفك جػػػمف نبػػػمج ف  ػػػر فجهػػػذت ترتقػػػف تػػػبدك 
ا مػػػف  ػػػدذ طجقػػػاف مػػػف تألنبػػػبا ػػػػػا بػػػكـ توتطػػػفر مػػػف  ػػػوؿ جنمػػػا  :ػػػفمتها تومبواػػػػػتونجاتػػػاف تورت,م

أفرتؽ / فأ :ػػػػاء  -بػػػػاؽ –ظ تأل :ػػػػاء تألبابػػػػما / بػػػػذر  ػػػػموح  تومعقػػػػدذ جنمفمػػػػًا ف مزمفوفبمػػػػًا .
 ػس رػؿ نبػمج وهػا  مػا مت   ػافتذ  تألنببا مبواا مف  وأج اؿ   –درناف  –متحفر    أزتار 

 حصرها باآلتي:اف محددذ وذتف تونبمج فتوتس ممرف ػػاط  مزمفوفبس فمفت اػػن 
 جنما مفر فوفبما فتحدذ. -1
 فظائؼ  مزمفتفبما مفحدذ. -2

 تحد.أ ؿ  اـ ف  -3

فممرػف تعرمػؼ توتمػامز تو كػفك: ن ج نػه ت ت ػػاص تو كمػا تونجاتمػا جفظماػا  مزمفوفبمػا معمنػا فترتبػػ  
 جنما مفر فوفبما فت:حا فمحددذ تومعاوـ ن.

 مراحل التمايز الخموي هي اآلتي:
 تمتدتد توطفر توجمنس واترذ طفمكا -تو مطس ـتف,ؼ ت نقبا -1
  بفتتها  س  بفذ فتحدذ تمتدتد تطفر تو كما فت مر  ركها فتتحد  -2

 ت: ـ تو كما فنق اف توعو,ا تونففما توجوبمما -3

 تمامز تو انعاف إوى أ راؿ م تكاا -4

 ت رؿ  رتفاف جمف تو وما -5

 تجد ف رمممائما  كى توبدتر توهمركس توبمككفزك. -6

 تصنيؼ النسج النباتية
كػػى فظماتهػػا ف ػػااتها   جف:ػػع أفؿ ت ػػنمؼ وكنبػػج تونجاتمػػا معتمػػدًت    Sacks,ػاـ توعػػاوـ بػػارس  

 أبابما  –نا,كا  –تو ركما ف,بـ تذ  تونبج إوى ثوث مبمف اف:  فت,ما 
ورػػف توت ػػنمااف توحدمثػػا فجا بػػتناد إوػػى توجنمػػا توت ػػرمحما وكنبػػمج ت تمػػدف ت ػػنمؼ أفبػػع فأ ػػمؿ 

 بتا مبمف اف : ىحمث ,بمف إو
                                 Meristematicالنسج المولدة أو القسومة   -أولا 

                                       Apical   meristemتوممربتمـ توقمس  - 
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 meristem   Lateral                   توممربتمـ توبانجس              - 
 meristem Intercalary                 توممربتمـ توجمنس                -ج
 meristem   Traumatic                              ممربتمـ تإل اجاف -د

                          Integumentary tissuesثانياا : مجموعة النسج الواقية:

        Dermatogen   أف تودمرماتفبمف  Protodermaطكمعا توج رذ        -أ
 Epiblema                                                       تألدما- 
 Epiderma                                                                 توج رذ-ج
 Spermoderma                                            ج رذ توجذرذ -د
   Phellemأف  C0rk تواكمف          Peiderma تونبمج توفت,س تواكمنس -تػ
                                                              Rhytidome  توقكؼ -ف

        Parenchyma tissuesثالثاا: مجموعة النسج األساسية أو البرنشيمية:
  Chorenchyma                                توجرن مـ توم :فرك  - أ

 Storage Parenchyma                           توجرن مـ تإلد ارك - 

 Water Storage Parenchyma            أف توجرتن مـ تومد ر وكماء      

                         Absorbing Parenchyma جرن مـ ت مت اص -ف 

                                             Aerenchyma  توجرن مـ توهفتئس -ج

                         Mechanical Tissuesمجموعة النسج الستنادية: -رابعاا 

                                  Collenchyma   تونبمج تومت مغ أف تورف ن مـ - أ
 Sclernchyma                       تونبمج تومت    أف تإلبركمرن مـ -  

 Sclereids                                             تإلبركمرمدتف - ف

                                Vascular Tissuesسج الناقمة:مجموعة الن -خامساا 

   Xylem  تو    Tracheids    فتوق مجاف   Tracheaesتوق جاف  - 

     Phloemتوكحاء                      Sieve Tubes تألناجم  تو رجاوما - 
 مجموعة النسج المفرزة: -سادساا 

 اتو اربمتوجنماف تومارزذ  - أ
 مارزذ تودت كماتوجنماف تو -  
 النسج المولدة:أولا: 

تتممػػز تونجاتػػاف  ػػف توحمفتنػػاف جقػػدرتها جابػػتمرتر تونمػػف  ػػوؿ  تػػرذ حماتهػػا فمكعػػ  توػػدفر تألبابػػس  
 نبمباف ممربتممماف  س ذوؾ ممربتمـ أفوس فممربتمـ ثانفك .
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بػػج تونجاتمػػا تألفوػػس : متممػػز جن ػػاطه تومرتاػػع  ػػس تونمػػف فت نقبػػاـ فتوتمػػامز فتػػف مبػػبفؿ  ػػف تون-
تألفوما ف ف تونمف تألفوس فمعمؿ ج فرذ أبابما  كى تونمف توطػفوس أمػا تونمػف توعر:ػس  اومبػبفؿ 
 نه تف توممربػتمـ توثػانفك .فتبػتنادًت إوػى مرػاف تف:ػع تػذ  تونبػج توقبػفما ت تمػد توت ػنمؼ توػذك 

 مكس:محدد مراف تفتبد أبابًا رئمبمًا وكتمممز جمف م تكؼ تونبج , فتنا نممز ما 
 النسيج القسوم القمي: -آ

فتوبػػػػفؽ فمحػػػػدد ج ػػػػفرذ رئمبػػػػما نمػػػػف متف:ػػػػع  ػػػػس تونهامػػػػاف تورئمبػػػػما فتوبانجمػػػػا وكنجػػػػاف راوبػػػػذر 
 تأل :اء طفً  فممس منه ثوث أ راؿ:

 طكمعا توج رذ : معتجر أ ؿ تونبمج توفت,س  - 
 طكمعا تورامجمفـ فتف أ ؿ تونبج تونا,كا فمعطس تونمف توعر:س. -
 تألبابس فتف أ ؿ تونبج توجارتن ممما  س تونجاف تونبمج -
 

 
 النسيج القسوم الجانبي: -ب

منت ػػػر  ػػػس أ :ػػػاء تونجػػػاف تومحفرمػػػا تومعمػػػرذ وعرمانػػػاف توجػػػذفر فثنائمػػػاف تواكقػػػا فمتف:ػػػع ج ػػػفرذ 
 فوه  روف:   مفتزما وبطحها

 تورامجمفـ تواكمنس -تورامجمفـ توف ائس                  -    
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 القسوم البيني:النسيج  -ج
 ػس توبػزء توبػاكس وكبػومماف رمػا  ػس تونبمكمػاف فجعػض تونجاتػاف ثنائمػا تواكقػا  متف:ع تذت تونبػمج

 مثؿ توا مكا تو ممما

 
 ميرستيم اإلصابات والجروح: -د

مظهػػر  ػػس مرػػاف تعػػرض أك  :ػػف مػػف أ :ػػػاء تونجاتػػاف إوػػى بػػرح أف :ػػرر ممرػػانمرس تت ػػػرؿ 
تنقبػػػػـ ج ػػػػرؿ رجمػػػػر فتمممػػػػز جرجػػػػر نفتتهػػػػا فرممػػػػا رجمػػػػرذ مػػػػف  ومػػػػا جرتن ػػػػممما ن ػػػػطا فمترت ػػػػا 

 توبمتفجوبـ فبدتر بككفزك ر,مؽ بدًت   
 النسج الواقية :  –ثانياا 

فتس نبج تقفـ جحماما تونجاف مف توبااؼ فتود اع  نه مف توعفتمؿ تومبذمػا ر ػدذ تو:ػفء فتوحػرترذ 
 فممرف تقبممها وثوث مبمف اف:

 البشرة : - أ
 هػػس  ػػس توفر,ػػا تػػنظـ  مكمػػا تنػػتح فتوتجػػادؿ تو ػػازك ج ػػرذ حبػػ  توع:ػػف تونجػػاتس فت تكػػؼ فظماػػا تو 

فت تؽ مف نبػمج مفوػد توج ػرذ فتػس تحػمط جػاألفرتؽ فتألف ػاف تواتمػا فتػس مبواػا مػف طجقػا فتحػدذ 
إ  أنػه أحمانػًا ,ػػد ترػفف مبواػا مػػف طجقتػمف . تقػفـ تػػذ  توطجقػا جاد ػار تومػػاء مػف تو ومػا تومترت ػػا 

ذ فتتممػػز  ومػػا توج ػػرذ جعػػدـ تبػػانس بػػدرتا تو كفمػػا  مرػػفف توبػػدتر تو ػػاربس أترثػػر أف د ػػـ وكج ػػر 
بػػػمارا فتتحػػػد ج ػػػرؿ :ػػػعمؼ مػػػع توطجقػػػا توجارتن ػػػممما توتػػػس تكمهػػػا وػػػذوؾ مبػػػهؿ بػػػك ها , فتتػػػ وؼ 
 وما  توج ػرذ مػف  بػفذ رجمػرذ فاوجػًا   تحػفك  ػانعاف  :ػرتء  ممػا معطمهػا  ػاا ما رجمػرذ جاوتػاوس 

 . كى تمت اص تأل عا تو:فئما فتكع  دفر نفت ذ :فئماتزمد ,درتها 
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موحػػظ فبػػفد  ػػانعاف جم:ػػاء فجككػػفرتف ألمػػوح معدنمػػا م تكاػػا فتػػف مػػا مابػػر توجرمػػؽ فتوكمعػػاف 
تو اص جهػا فمعطمهػا ,ػدرذ  كػى  رػس جعػض تأل ػعا ج ػرض تومحا ظػا  كػى حمفمػا تو ومػا توتػس 

ذ   ػػػػارذ  دممػػػػا توكػػػػفف ,ػػػػد تحتػػػػفك جعػػػػض . توابػػػػفتف  ػػػػس توج ػػػػر   تكمهػػػػا فحمامتهػػػػا مػػػػف ت حتػػػػرتؽ
تأل ػػج ا رمػػا  ػػس توجػػتوف .  ػػرؿ  ومػػا توج ػػرذ مبػػطحا أف دتئرمػػا   ثنائمػػاف تواكقػػا  أف متطافوػػا 

متقبػػما جابػػػتمرتر  تعمػػؽ نمػػف تونجػػػاف  ر:ػػًا . ت طػػػى جمػػادذ  ػػػمعما  م:ػػكعا  أحادمػػاف تواكقػػػا  
 .ر,مقا . تحمؿ زفتئد   أفجار   فجعض توحكمماف تومارزذ  .

: من ػػرس جػػمف  ومػػا توج ػػرذ فتونبػػمج توػػذك مكمهػػا فمتػػ وؼ مػػف  كمتػػمف توومتػػمف فبههمػػا  المسػػام -
مقعػػر أ ػػ ر مػػف  ومػػا توج ػػرذ حبمػػًا فتبػػمى تػػاتمف تو كمتػػمف جػػاو كمتمف  توبػػممتمف   توبػػار مػػف 

فػػوؽ توناحمػػا توتقاجػػؿ بػػممؾ فمتػػررـ جمنهمػػا  فتػػا بػػمما  بػػـ , فمكعػػ  توػػدفر تورئمبػػس  ػػس تناتػػاح فت 
توبػػرر توػػذك ت ػػنعه تو ومػػا توبػػمما توتػػس تحتػػفك  كػػى تو ػػانعاف تو :ػػرتء حمػػث منتػػجج محتػػفن 
 تو كما فماتح توبـ  ند ت نتجاج . فموحظ زمادذ  دد توبـ جتطفر  مر توفر,ا أف توباؽ تو ض 

 

 
 

حكممػػػاف وهػػػا فظػػػائؼ متنف ػػػا فوهػػػا دفر حمامػػػا  –أ ػػػعار  –: جػػػارذ  ػػػف أفجػػػار ممحقػػػات البشػػػرة
فت مػؼ تونػتح فتأل ػعا تو مبػما إ:ػا ا إوػى منػع توتهػاـ توحمفتنػاف وهػا حمػث تفبػد  ىربا تألفوجاود

 تارزتا جعض تألفجار .  اجعض تإل رتزتف توزمتم
 تألفجار وها أ راؿ  دمدذ ف,د ترفف مبواا مف  كما أف أرثر  
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 دمدذ تو وما أفجار نجاتاف م تكاا   أفجار جبمطا فحمدذ أف                           

A         –   س توجنابج توعطر Viola odorata    B-   س تفف توعكمؽ Broussonetia papyrifera     
C         -    س توػ Feijoa sellowiana         E-    س Pelargonium  gravelens     

F       -   نجػؽ مبػهؿRhamnus catharticus   G-    بػنس توراممكمػاCamellia  H –  بػاربؿ مبػتطمؿ       
   Elaegnus angustifolia     زمز فف :مؽ توفرؽ – Cydonia oblonga        I توفرؽ 
        J-  دو   ر,سK        L,M  (platanus orientalis ) –    بندماف  كمنسQuercus suber     

 
 القشيرة:  - ب

تو ػازتف ت طػس توبػطح تو ػاربس و ومػا توج ػرذ طجقا مف تورمػفتمف  دممػا توكػفف فمػر ناػفذذ وكمػاء ف 
 ,د تت ر  جاو مع . دفرتا تألبابس تف حاظ محتفن تو وما مف توماء 

 :النسج الواقية الثانوي - أ
تػػس نبػػػمج راوج ػػػرذ محمػػػس تونبػػج تونجاتمػػػا , ثػػػانفك توجنمػػػا محمػػػؿ جعػػد مػػػفف توج ػػػرذ , منمػػػف ج ػػػفرذ 

اكقػػػا ف رمانػػػاف توجػػػذفر , متطػػػفر ت تجػػػارًت مػػػف ذفر  ػػػس ثنائمػػػاف توبػػػمفتزمػػػا وزمػػػادذ ,طػػػر توبػػػاؽ فتو
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مربػػتمـ ثػػػانفك تػػػف تواكػػفبمف   تورػػػامجمفـ تواكمنػػػس  مقػػػع تحػػف توج ػػػرذ فمتػػػ وؼ مػػف  ػػػؼ فتحػػػد مػػػف 
تو ومػػػا منقبػػػـ ممابػػػمًا مفتزمػػػًا ومحػػػفر نمػػػف تونجػػػاف  معطػػػس جاتبػػػا  تومحػػػمط تواكػػػمف فجاتبػػػا  تومررػػػز 

 رما حمام :ف  افتس  وم جارتن مـ ثانفك مبمى تواكفدمـر
 فمكحؽ جهذت تونبمج :   

  العديسات:
فتػػس  ا ػػا جاونبػػمج تواكمنػػس فظماتهػػا تػػ ممف توتجػػادؿ تو ػػاز. تناػػتح  ػػس تو ػػارج مػػع توفبػػط  فمػػع 

 تونبج تودت كما توحما فتس تت رؿ  كى حبا  تومباـ  س توجنما تألفوما. 
  القمؼ:

بار تورجمػػػرذ تومعمػػػرذ فمتػػػ وؼ محػػػؿ محػػػؿ تواكػػػمف فمبػػػمى تونبػػػمج توػػػفت,س توثػػػاوثس م ػػػادؼ  ػػػس تأل ػػػ
ج ػرؿ رئمبػػس مػػف تونبػػج توممتػػا فتومعزفوػػا  ػػف توع:ػف تونجػػاتس ف كػػى حبػػا  تونبػػمج تواكمنػػس فتػػف 

   .توؽ  كى تأل بار تومعمرذ راأل نماف فتواطفر فتوح رتف ف منبكخ مامد  س توت كص مف توع
 :النسج البرانشيمية  -ثالثاا 

تألبابػػما وأل :ػػاء تونجاتمػػا تمػػأل توارتفػػاف  ابوػػؼ تورتكػػفتػػس تونبػػج ت بابػػجا أف تنبػػج تو ػػانعا ت
فتقػػفـ جرا ػػا توفظػػػائؼ  جػػمف تونبػػج تونا,كػػػا فت بػػتنادما فتبػػمى أحمانػػػًا تونبػػج توح ػػفما أف تو:ػػػاما

فنقػػؿ  ا ػػس تونجاتػػاف تورت,مػػا إوػػى نبػػج م ػػنعا فنبػػج إد ارمػػ اتألبابػػمت بػػتقوجما فتتمػػامز تونبػػج 
جم:ػػػفما أف  دمػػػدذ   ,ػػػدرذ  كػػػى ت نقبػػػاـ تو مطػػػس  ػػػرؿ  ومػػػا, وهػػػا تومػػػاء فتومررجػػػاف توع:ػػػفما 

 . تأل:وع . تترؾ جمنها  رتفاف  كفما رجمرذ
 توجرتن مـ توم :فرك:  - أ

ا  ػػػػس ثنائمػػػػاف  رمػػػػافتػػػػف  ػػػػس تألفرتؽ  جػػػػارذ  ػػػػف جرتن ػػػػمـ حج امتررػػػػز  ػػػػس أفرتؽ فتألف ػػػػاف تواتمػػػػ
 ف أف ما ص رما  س تو نفجرما تواكقا أحادمافأبانبس  س رتن مـ تفج

 
    مرتا  اـ فتحد  Vaccinum Vitis – ideaتوجنما تومبهرما وفر,ا                                      

 ج رذ -4حزما نا,كا ,  -3جرن مـ  رتفس,  -2جرن مـ حجارس ,  -1                              
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  :اء تومحفرما وكنجافماقد  انعاته تو :رتء,  متررز  س تأل توجرتن مـ ت د ارك: -  
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فرذوؾ  س تأل :اء ت د ارما راوجذفر فتوثمار فتوػدرناف فتوبػذفر  , فمنت ػر  ػس توبػذر أرثػر مػف 
فتوهرمفنػاف إ:ػا ا إوػى تد ػار تومػاء  ػس  فتوجرفتمنػاف توباؽ , مقفـ جاد ار أرثر مف مادذ راون ػاء

   تونجاتاف تو جارما
 جرتن مـ ت مت اص: -  

ر توما ػػػا وكبػػػذر تواتػػػس , مقػػػفـ جامت ػػػاص تومػػػاء فتوعنا ػػػر تو ذتئمػػػػا متفتبػػػد  ػػػس منطقػػػا تألفجػػػا
 فمنت ر ج رؿ فت:ح  س تونجاتاف توطامكما فجعض تونجاتاف تورمما راواطفر .

 توجرتن مـ توهفتئس: -د
 جػػارذ  ػػف  ومػػا ذتف  رتفػػاف تفتئمػػا رجمػػرذ تنت ػػر  ػػس م كاػػاف توجػػذفر تومائمػػا , ممتػػد مػػف توبػػذر  

ومػا تونحػؿ فظماتػه توبػماح وكنجاتػاف جػاوطاف  كػى بػطح تومػاء فت ػزمف توهػفتء إوى توباؽ , م ػجه  
 وعمكما توتررم  تو:فئس. ـتووز 
                         Mechanical Tissues النسج الستنادية:-رابعاا 

تنت ػػر  ػػس رتكػػا توجرتن ػػمـ أف محمطػػه فتػػس تامػػا بػػدًت , تتػػ وؼ مػػف  ومػػا بػػممرا توبػػدتر مت  ػػجا 
اوػػػ  فت ػػػرؿ تػػػمرًو متمنػػػًا وػػػد ـ تأل :ػػػاء تونجاتمػػػا فممرػػػف ت ػػػنمؼ منهػػػا مػػػا مكػػػس حبػػػ  جنمػػػا جاو 

 بدترتا:
 : Collenchyma  نسيج متصمغ - أ

نبػػمج د ػػامس حػػس متف:ػػع تحػػف توج ػػرذ محػػفك تو ػػانعاف تو :ػػرتء ,  ومػػا  تمكػػؾ بػػدر بػػممرا 
فجػػػػذوؾ   م ػػػػجه ذتف طجمعػػػػا بػػػػككفزما إ:ػػػػا ا إوػػػػى توجرتػػػػمف , نبػػػػمج تبػػػػتنادك ,ػػػػادر  كػػػػى تونمػػػػف 

تألنبػػبا ت بػػتنادما تأل ػػرن  ػػس توبػػاؽ فتألفرتؽ , تتربػػ  تومػػفتد توجرتػػف بػػككفزما  ػػس توبػػدتر وهػػذت 
 تونبمج ج رؿ زتفك أف ممابس أف حكقس.
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 : Sclernchymaالنسج المتخشبة  - ب
س فتػػػف أرثػػػر تونبػػػج ت بػػػتنادما  تنت ػػػارًت  ػػػس تأل :ػػػاء تإل ا ػػػما وكنجاتػػػاف تورت,مػػػا , ف  موحػػػظ  ػػػ

 ػس تونجاتػاف فحمػدتف تواكقػا فمتررػز فبػفد  ج ػرؿ أبابػس تونجاتاف تومائما , منت ر تو  ػ  تألفوػس 
 س توجنماف توثانفما وكنجاتاف ثنائماف تواكقا , تتبمع  ومػا تػذت تونبػمج ج ػرؿ متػرتص بػدًت   تتػرؾ 

  رتفاف تفتئما  مما جمنها فتبمى تو وما تواردما جاألوماؼ فمممز منها 
 توكحاء: ترت ؽ توكحاء  س توجنما توثانفما أوماؼ -1
 أوماؼ تو   : ذتف بدر مت  جا دتئمًا ترت ؽ تو     س توجنما توثانفما.  -2

مظهػػػػر توبركمرتن ػػػػمـ تألفوػػػػس ت تجػػػػارًت مػػػػف  ومػػػػا توجرفرػػػػامجمفـ أف أومػػػػاؼ تومحػػػػمط توػػػػدتئر , جمنمػػػػا 
تحمػػؿ ثقػػؿ رجمػػر فمتمتػػع جمرفنػػػا توبركمرتن ػػمـ توثػػانفك  من ػػ  مػػف تورػػامجمفـ.فتف نبػػمج متػػمف بػػدًت م

  اومػػا.
                                Vascular Tissuesمجموعة النسج الناقمة: -خامساا 

تقػػفـ تونبػػج تونا,كػػا ج م ػػاؿ تومػػفتد تو ذتئمػػا إوػػى م تكػػؼ أ :ػػاء تونجػػاف فتمكػػؾ تػػذ  تونبػػج حبػػ  
وطػػفوس وكنجػػاف ت ػػرؿ توبهػػازك فظماتهػػا  ػػرؿ أف مػػا أف أناجمػػ ,  تتحػػد مػػع جع:ػػها ف ػػؽ تومحػػفر ت

  فتوكحػػاء     Xylemتوف ػػائس وكنجػػػػاف فمترػػفف مػػف مبمػػف تمف مترػػامكتمف مػػف تونبػػج تو  ػػ   
Phloem  مقػفـ تو  ػ  جنقػػؿ تومػفتد تومنحكػػا  ػس تومػػاء فتوممت ػا مػػف ,جػؿ توبػػذفر فتوكحػاء منقػػؿ  

 تومفتد توع:فما . 
   Xylem الخشب: -آ

. تبوػؼ أليػاؼ الخشػب ف برانشػيم الخشػب,  القصيبات,  قصباتاألوعية أو المت وؼ تو    مف 
توق ػػجاف فتوق ػػمجاف توبهػػاز تونا,ػػؿ وكنبػػغ تو ػػاـ فتبػػتنادًت إوػػى أ ػػؿ فزمػػف ت ػػرؿ تو  ػػ  نممػػز 

   جاف: أفوس فثانفك .
متػػػ وؼ مػػػف  ػػػؼ مػػػف تو ومػػػا توقبػػػفما متف:ػػػعا ج ػػػرؿ مػػػفتز وكمحػػػفر توطػػػفوس وكنجػػػاف  األولػػػي:

 . فتبمى طكمعا تورامجمفـ 
مت رؿ مف تو وما تومفتزما وكمحفر توعر:س وكنجػاف فتػف تومبػبفؿ  ػف تونمػف توعر:ػس ,  الثانوي:

 فمن    ف تورامجمفـ .
  القصيبات:
بػػدر  ر:ػػما رامكػػا فنهامػػاف مدججػػا , متمػػزؽ توبػػدتر توعر:ػػس  ػػس توق ػػجاف فت ػػرؿ  ومػػا ذتف 

 كػػى  جػػر تػػذ  توثقػػف  أف تونقػػر. مرانػػه نا ػػذذ  ػػ مرذ , منػػد ع تونبػػغ تو ػػاـ  ػػس توق ػػمجاف نحػػف تأل
 تت رؿ توق مجاف مف توجرفرامجمفـ .

 تت وؼ توق جا مف تتحاد  دد رجمر مف تو وما تومتطافوا  ا,فومًا , األوعية أو القصبات:
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تر توعر:ػػس توػػذك ما ػػكها  ػػف جع:ػػها , تتبمػػع تألف مػػا إوػػى دتتف:ػػع  ػػفؽ جع:ػػها ثػػـ مػػزفؿ توبػػ
تمتػػد مػػف ,ا ػػدذ تونجػػاف حتػػى ,متػػه فتػػزفؿ توبػػدر توعر:ػػما  بانػػ  جع:ػػها م ػػركا حجػػاً  متبػػافرذ

م ػػركا أنجػػف  , تتطػػافؿ  ومػػا تألف مػػا بػػرمعًا أثنػػاء نمفتػػا وتعطمهػػا طػػفؿ فت:ػػح , تهػػـر بػػرمعًا , 
تػػػزدتد بػػػمارتها  فتت  ػػػ  , تناػػػتح تو ومػػػا  كػػػى جع:ػػػها نتمبػػػا :ػػػ ط توبػػػائؿ توم ػػػذك فت بػػػر 

ػػأف  حمزونيػػػة أف حمقيػػػة محتفتتػػا توحمػػفك فوألف مػػػا أ ػػراؿ م تكاػػػا إمػػا شػػػبكية منقطػػػة أف  مميةس 
,  عكى توحكقمػا متربػ  طجقػاف توبػدتر توثػانفك  كػى  ػرؿ حكقػاف , فتوحكزفنمػا  كػى  ػرؿ  ومنقرة
 حكزفف 

 

 
 

 برانشيم الخشب:
طؼ  ػعا مًا ن ػؼ ,طػرك جمررػز توبػذر فتوبػاؽ , فتػس  ومػا حمػا  وما جرتن ممما مت  ػجا ت ػ
, تت  ػػػ  بػػػدرتا مػػػع ت حتاػػػاظ جحمفمتهػػػا ,ػػػد تتحػػػفؿ و ومػػػا د اممػػػا تحػػػمط جاألف مػػػا فتوق ػػػجاف 

 فتوق جاف  اتبا د  س تقفما تألف م
 ألياؼ الخشب:

تػػػس  ومػػػا تبػػػتنادما فتػػػس تود امػػػا تألبابػػػما وكنجػػػاف فتػػػس توتػػػس تحػػػا ظ  كػػػى تمركػػػه,ذتف بػػػدتر 
 مدتف تواكقا مت    تحمط تألوماؼ ت بتنادما جاو    م ركاد اما ,فما راوبفتررما تف  س فح

           Phloem(                 المحػػػػػػاء    Sieve Tubesاألنابيػػػػػب اليرباليػػػػػػة) -ب
 توع:ف تونا,ؿ تألبابس وكمفتد راوحمفض تألممنا فتوبرارر فتو حفـ فتوامتاممناف توم نعا
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فحبػ  جاألفرتؽ , متف:ع توحاء  س تونجاتاف ثائما تواكقا  س توبها تومحمطما مف توبػفؽ فتوبػذفر 
 أ ؿ فزمف ت رؿ توكحاء , ممرف توتمممز جمف توكحاء تألفوس فتوكحاء توثانفك 

توكحاء تألفوس: مت رؿ مف حـز توجرفرػامجمفـ  ػس تونبػمج توقبػفـ توقمػس جمنمػا متمػامز توكحػاء توثػانفك 
وكحػاء مترفف توكحاء ج رؿ أبابس مف تألناجمػ  تو رجاومػافتو وما تومرت قػا فجرتن ػمـ ت  مف تورامجمفـ.

 فأوماؼ توكحاء .
تتػػ وؼ مػػف تتحػػاد  ػػدد رجمػػر مػػف تو ومػػا تو رجاومػػا تت ػػؿ ججع:ػػها طفومػػًا  ,  األنابيػػب اليرباليػػة:

ت جه توق جاف ورنها حما تقفـ جقؿ تونبغ تورامؿ, تتثقػ  توحػفتبز توعر:ػما  ػس تألناجمػ  تو رجاومػا 
كػػؽ تألف مػػا تو رجاومػػا  ػػس  تػػرذ وت ػػرؿ مػػا م ػػجه تو رجػػاؿ رمػػا تظهػػر حػػفتبز جػػمف تػػذ  تو ومػػا , ت 

بػػرفف تونجػػاف , تت ػػرؿ تألناجمػػ  تو رجاومػػا مػػف توجرفرػػامجمفـ ت ػػطؼ بانػػ  جع:ػػها م ػػركا حجػػؿ 
, ف,ػػػد  مرافقػػةطفمػػؿ فتنػػتج تو كمػػا تألـ  كمتػػاف إحػػدتتما رجمػػرذ تػػػس  كمػػا تألنجػػف  ف كمػػا  ػػ مرذ 

, تألنجػػف  تو رجػػاوس د,مػػؽ رتفتنقبػػـ تو كمػػا تألـ  ػػدذ مػػرتف فأم:ػػًا تومرت قػػا تنقبػػـ  ر:ػػمًا  ػػدذ مػػ
 أ:مؽ مف توق جاف   معمر طفمًو  س تأل بار   متبافز  مر  توبنتمف .

تت رؿ مع تألناجم  تو رجاوما فوها جنما فظماما مترامكػا مػع تألنجػف  تو رجػاوس      الخاليا المرافقة:
 حمث نقؿ تونبغ تورامؿ.

 ػػرؿ مػػفتز وألناجمػػ  تو رجاومػػا  م ػػزف تون ػػػاء وػػه فظماػػا تد ارمػػا , متف:ػػػع ج    برانشػػيم المحػػاء:
 فتوكجمدتف

تألفوػس تن ػ  مػف  توكحػاء تػس أومػاؼ تبػتنادما  ػس توكحػاء تألفوػس فتوثػانفك ,  اػس     ألياؼ المحاء:
 توجرفرامجمفـ فتوثانفك مف تورامجمفـ.

 الحزم الناقمة: 
ؿ ممتػػػد مػػػف تػػػس تبمػػػع  ػػػاص ف ػػػؽ نظػػػاـ محػػػدد ورػػػؿ مػػػف توكحػػػاء فتو  ػػػ  وت ػػػرؿ بهػػػاز مترامػػػ

وكنجػاف فتػس  ػجرا  اتوبذفر حتى نهاما تألفرتؽ تتـ  س تذ  توحـز را ا  مكمػاف ت بػتقو  تووزمػ
منت ػػػػػرذ  ػػػػس تأل :ػػػػػاء تإل ا ػػػػما .تتػػػػػ وؼ توحزمػػػػا مػػػػػف رتكػػػػا تو  ػػػػػ  فتوكحػػػػاء فتألومػػػػػاؼ معقػػػػدذ 

ونا,كػا مػف ت بتنادما ف ؽ نظاـ محدد متعكؽ جاوع:ف فنفع تونجاف , تحمط أوماؼ تبػتنادما جػاوحـز ت
 بممع توبهاف راوبفتر وتبوؼ مبمف ا تو    فتوكحاء توحزما تورامكا.

حزمػػػػا متحػػدذ  -حزمػػػػا متطاجقػػػػا ثانمػػا توبانػػ  –وهػػا أ ػػراؿ متنف ػػا مثػػؿ: حزمػػػا متطاجقػػػػا بانجمػػًا 
 تومررز   فحمدتف تواكقا  
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أف رجا مػا فتألرثػر تنت ػػارأ  ت ػادؼ توحػـز  ػادذ  ػس توبهػػاز تإل ا ػس إمػا متنافجػا فحمػػدذ أف ثنائمػا

تس تومابما تت رؿ توحـز تألفوما مف توجرفرػامجمفـ فتػس م كقػا  ػس فحمػدتف تواكقػا أمػا  ػس ثنائمػاف 
تواكقا   ف فبفد  وما مف توجرفرامجمفـ م ػرؿ   ػ  فوحػاء بدمػد فمرػفف  نا ػر بدمػدذ فمحػا ظ 

  كى نمف توحزما فتبمى  ندئذ توحـز توماتفحا 
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 حاضرة العاشرة الم
 اشيػػػػػػػػػػػػػػػالجهاز اإلع

 المجموع الجذري: –أولا 
تػػف فتحػػد مػػف  مبػػا أ :ػػاء مهمػػا مفبػػفدذ  ػػس تونجػػاف توبػػذر , ف تػػف أفؿ تأل :ػػاء    الجػػذر:

 تحػف توترجػا ف تبػتثنائما  ف,هػا ف ,مػا توبػذر تونهػائس تنمػف تحػف تألبػاؿ ف   ظهفرت ف منمف مثاومػا 
  مت   ا . جرت ـ  مت رؿ  كمه أفرتؽ ف

 -توكػػػفف –تو ػػػرؿ  –أرثػػر مػػػا مهػػػتـ جاوبػػذر تػػػف  كػػػـ توابػػمفوفبما ف تتػػػـ ,ػػػرتءتف توبػػذر   توطػػػفؿ 
  وه  . توفزف توباؼ  –تومباحا توتس م  كها  –نفع توتار اف توبذرما  –ت  ترتش توعر:س دربا 

  وظائؼ الجذر :

 اص ت مت -2                                   تونقؿ -1 
  ت طناع تومفتد توع:فما -4                            زف تو ذتء -3 
  .تمباد  كا جمف تونجاتاف ف تومتع:ماف توحمفما -5 

 تصنيؼ الجذور: 
 حسب المنشأ: - أ

 رئمبستوبذر توبذر تفوس : مترفف نتمبا نمف توبنمف راوبذر توفتدك فتف  -1

 ظهر  كى توبذر تألفوس.ت: ار ثانفمف بذ -2

 :ما : تظهر  كى أ :اء تونجاف راوبفؽ فتألفرتؽ فر  ر ذب -3

 تصنيفها حسب بيئة النمو: - ب

: ,د تنمف توبذفر ركمػا تحػف بػطح توترجػا مثػؿ نجػاف توقطػف ف تو ػفندر أف بزئمػًا  بيئة ترابية  -1
 رما  س نجاف توذرذ تو ارتء أف رؼ مرمـ أف تمف تومطاط .

منا جحمػث تنمػف بػذفر   ػس توطجقػا توعكمػا مػف : رما  س نجػاف  ػدس تومػاء ف تجػف بػ بيئة مائية -2
 بطح توماء ف   تجكغ ,ا ه .

: رما  س بذفر نجػاف تػمف تومطػاط ف ,كػ   جػد توفتػا  ف تػذ  توبػذفر توعار:ػا  بيئة هوائية -3
ذتتمػا توت ذمػػا ف  ػرتا وكرطفجػػا ف  نػدما ت ػػؿ وكترجػا تمػػتص تو ػذتء ف  ػػادذ مػا تقػػفـ تػذ  توبػػذفر 

 جاوتمثمؿ تو:فئس .
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: رمػا  ػس نجػػاف توحػامفؿ ف توػدجؽ تألجػػمض حمػث مربػؿ تونجػػاف مم ػاته وم تػػرؽ  بيئػة نباتيػػة -4
 نبمج توكحاء  س باؽ جعض تونجاتاف تومبافرذ وممتص منها تو ذتء توباتز مف تونبغ تورامؿ .

: أك بػػذفر  ػػادذ متقك ػػا تعمػػؿ  كػػى  ػػد تونجػػاف إوػػى تبػػاؿ توترجػػا ف  بيئػػة ترابيػػة متحركػػة -5
س تن ػػػ  بػػػذفر  مػػػف ,ا ػػػدذ تػػػ ػػػاؿ رمػػػا  ػػػس توبفبػػػف ف تورفرمػػػاف رمػػػا  ػػػس توز اػػػرتف توت ػػػهرتا تألج

توبػػاؽ   ار:ػػا   ف ت ػػد  إوػػى تألبػػاؿ وحمامتػػه مػػف توعفتمػػؿ توجمئمػػا إذًت ركهػػا تقػػفـ بػػذفرتا جحررػػا 
  د توج كا أف توباؽ وتجقمها تحف بطح توترجا حااظًا  كى تونجاف مف توعفتمؿ توجمئما تو اربما .

 الجذور بطريقة المجاميع : تصنيؼ -ج

مبمفع بذرك وماس : ف تس بػذفر  ر:ػما ف تن ػ  مػف أك بػزء مػا  ػدت توبػذر تألفوػس توػذك  -1
ممػفف مجرػرًت أف منمػف :ػعماًا ف موحػظ تاػرع تػذ  توبػذفر توعار:ػا  ػس جعػض تألحمػاف إوػى ثانفمػػا 

 0تونبمكمافف ثاوثما رما  س 

مبمػػػفع بػػػذرك فتػػػدك : ,ػػػد مرػػػفف م زومػػػًا رمػػػا  ػػػس تو ػػػفندر أف م رفطمػػػًا رمػػػا  ػػػس توبػػػزر أف  -2
فتدك مترفر رما  س توكاف ف تذت توبذر من   ف مت: ـ تنطو,ًا مف توبػذمر تألفوػس ف ت ػتص جػه 

ف  رمانػػػاف توجػػػذفر ف ممتػػػاز جبػػػمطرذ توبػػػذر تورئمبػػػس     توجكػػػفط , توبػػػفز, توتػػػفف ثنائمػػػاف تواكقػػػا 
 حماذ تونجاف .مدن 
 مبمفع  م تكط : رما  س نجاف توارمز توحرتبس أك نممز  مه وماس ف فتدك معًا . -3

 
 : وجعض تونجاتافبدفؿ مف:ح توتجامف  س مفت ااف توبذفر        

 

 
 
 

 تومدن تواعاؿ وومت اص نفع تومبمفع توبذرك تومح فؿ

 بـ 115 وماس ,مح

 بـ 75 وماس  ف اف

 بـ 105 وماس ذرذ  ارتء

 بـ 30 فتدك ندر بررك ف 

 بـ 30 فتدك  فؿ  فما

 بـ 120 فتدك   ا 
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 أهم تحورات الجذر :

تت مػر توبػذفر ج ػػركها ف فظماتهػا تجعػًا وكظػػرفؼ توجمئمػا تومحمطػا ف ومػػا تػف مطكػف  منهػػا مػف ,جػػؿ 
تونجػػػاف  قػػػد تتحػػػفر إوػػػى فظماػػػا تد ارمػػػا أف فظماػػػا تراثرمػػػا أف فظماػػػا  ػػػد تجعػػػًا تجعػػػًا و نػػػى ف  قػػػر 

 وترجا جاوماء , أف وتتعامش مع تواطفر  رؿ تذ  تس تحفرتف أتمها :ت

 :ف تقبـ إوى )برانشيم القشرة أو برانشم الخشب (  جذور ادخارية -1

  تػػس بػػذفر فتدمػػا رئمبػػما توتػػرترـ  مهػػا مرػػفف  ػػس جرتن ػػمـ توق ػػرذ رمػػا  ػػس  ادخاريػػة لحميػػة :
 توبزر أف  س جرتن ـ تو    رما  س توابؿ .

  تنا مفبد وكبذر تارع مت: ـ ومقػفـ جعمكمػا توت ػزمف رمػا  ػس نجػاف توجطاطػا  نيةادخارية در :
 توحكفذ ف تأل:اوما ف زتر توهفتء تو  ف .

 مثؿ توبفبف تألج اؿ نجاف توز ارتف ف توج ؿ توعادك . جذور شادة عرضية -2

 ف تقبـ إوى :: جذور هوائية  -3

 رما  س توذرذ تو ارتء ف توق   .تنمف مف  قد توباؽ       جذور داعمة عرضية : -أ
تنمف مف ت رع توباؽ توطفوما ف وهػا فظػائؼ م تكاػا  ػس توتػناس     جذور مساعدة عرضية : -ب

 ف توت ذما ف تمت اص تورطفجا توبفما رما  س نجاف تمف تومطاط .
رما  س نجاف تجف بمنا حمث ت ػرج توبػذفر توتنابػما  ػارج بػطح    جذور تنفسية عرضية : –ج 
اء تنطو,ػػػًا مػػػف توبػػػذر تورئمبػػػس وتتػػػناس تفتئمػػػًا ف ت طػػػى تػػػذ  توبػػػذفر توتنابػػػما جػػػاواكمف ف مػػػتـ تومػػػ

 توتناس  ف طرمؽ  تحاف تد ى جاوعدمباف دت ؿ توماء أحمانًا .
ت ػػرج مػػف توبػػفؽ تو:ػػعماا وػػجعض تونجاتػػاف  تػػبمف وهػػا  ر ػػا      جػػذور متسػػمقة عرضػػية : -د

 ػػػبار ونمػػػؿ ح ػػػتها مػػػف تو:ػػػفء ف تػػػس فاوجػػػًا نجاتػػػاف تو ػػػعفد ف ت وت ػػػاؽ جاوبػػػدرتف ف ت ػػػرع تأل
فاجفما رنجػاف توكػجو  حمػث أف تػذت تونجػاف   مقػفن  كػى ت وت ػاؽ وػذوؾ ت ػرج مػف بػا,ه بػذفر 
متبكقا  ر:ما ف تذ  توبذفر تبمف ت ذما :عماا ألنها  قمرذ جاألف مػا ف فنمػا جاو  ػ  ف ج ػرؿ 

 .  اـ تباتـ توبذفر توهفتئما  س توتمثمؿ تو:فئس
 البنية الشكمية لمجذر:

 مترفف توبذر مف:* 

: تقفـ جحماما توقما تونامما وكبذر فتقمها مف ت حتراؾ أثناء نمف توبذفر فت ك كها توقكنبفذ  -1
  س توترجا  فتس مرفنا مف  وما جرتن ممما فمر متمابرا 

 فظائؼ توقكنبفذ :  
 * حماما تومربتمـ توقمس وكبذر.

نتمبا  نبوخ بطحها فج رؿ دتئـ مما مبهؿ حررا توبذر جمف *  ؽ توطرمؽ  جر توترجا 
 بزمئاف توترجا.
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 * مببفوا  ف ت نحاء تألر:س  قطع توقكنبفذ ماقد توبذر  ا ا توباذجما تألر:ما.
 م در توطا,ا تو:رفرما ونمف تو وما توبدمدذ ن حافما  كى تون اءن.* 
تمامز  ند تطفر توبذر ففظماا تذ  تومنطقا أفؿ  وما جدأف ت:منطقا  وما تومررز توهامد  -2

 ترفمف تومفتد توتس ت بع  كى تنقباـ تو وما
:  منطقا ت ت اؿ فتون اط حمث تعطس جانقباماتها  وما بدمدذ منطقا تونبج تو مر متمامزذ  -3

 ها ومنطقتس توقكنبفذ فت بتطاوا ,  وما   مرذ نبجمًا ر,مقا توبدر ذتف نفن  دمدذ فرجمرذ مت اج
ت بتطاوا: تكس منطقا ت نقباـ وها  س زمادذ طفؿ توبذفر   متبافز طفوها ج:عا منطقا  -4

 . توممككمترتف

:  تحمؿ زفتئد تبطفتنما ر,مقا تنمف رجرفزتف مف  وما ج رذ ا ػػػػػػػمنطقا تألفجار توما   -5
ر,مقػػػػػػػػػػػا تتاوؼ مف توبذر تقفـ جامت اص توماء فتألموح تومعدنمػػػػػػػػػػػا مف توترجا , بدرتا 

 توبككفز فتومفتد توجرتمنما .

منطقا توتمامز : فتس منطقا ذتف  وما متمامزذ , بدرتف  وماتا م طاذ جاو    ف مها  -6
 تس ت رؿ أفوى  وما توحـز تونا,كا. وما توكحاء ف 

 تومنطقا تومتاكنا : وها وفف جنس بدرتا  كمنما تحمس توبذر مف توعفتمؿ تو اربما  -7

 

 
 :البنية التشريحية لمجذر 

 بـ جنما توبذر إوى جنما تجتدتئما  أفوما   فجنما ثانفماقت
 البنية البتدائية لمجذر : -أولا 

 فبفد ثوثا مناطؽ: س حاؿ ,منا جعمؿ مقطع  ر:س  س بذر نجاف   ننا بفؼ نوحظ  
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 :األسطوانة الوعائية المركزيةالمنطقة المركزية الداخمية  -أ
وكج رذ تودت كمػا , مترػفف مػف  ػؼ : متف:ع  كى توفبه تودت كس المحيط الدائرمف :    *  تت وؼ

 فتحد مف تو وما ج رؿ  اـ ورف ,د تفبد أنفتع مف تونجاتاف مترفف  مها مف  امف.
فتػػف توبػزء تومررػػزك مػف ت بػػطفتنا  ومػا  ذتف بػػدر بػككفزما م تػػزؿ النخػاع:  *              

 عمر.مع تقدـ توبذر جاو
 ومػػػا ر,مقػػػا توبػػػدرتف ت ػػػ ؿ تواػػػرتغ جػػػمف تون ػػػاع فتومحػػػمط * األشػػػعة المخيػػػة:                

  ما تونا,كا ف تودتئر فتأل
ت تكػػػؼ  ػػػس ترتمجهػػػا ف ػػػددتا حبػػػ  نػػػفع تونجػػػاف  هػػػس  الحػػػزم الوعائيػػػة الناقمػػػة:*             

كحائمػػا فتألف مػػا تو  ػػجما , مجعثػػرذ  ػػس أحادمػػاف تواكقػػا فمنتظمػػا  ػػس ثنائماتهػػا فتحػػفك تألف مػػا تو
 تت وؼ تألف ما تو  جما مف   جرتن مـ تو    فتوق جاف فتو    تألفوس  

       تترفف مف   تألناجم  تو رجاوما فتوجرتن مـ فتو وما تومرت قا فأوماؼ توكحاء أما تألف ما توكحائما 
 :القشرة األوليةأو الخارجية المنطقة  -ب

جػػار توما ػػا فمػػف توػػدت ؿ تألدمػػا  توج ػػرذ تودت كمػػا   متف:ػػع جمنهمػػا فتترػػفف مػػف تو ػػارج مػػف تألف 
توجرتن ػػمـ توق ػػرك ,توػػذك متػػ وؼ مػػف مبمف ػػا مػػف تو ومػػا ر,مقػػا توبػػدرتف تا ػػكها  رتفػػاف ت:ػػمؽ 
جاتبػا  تألدمػػا تودت كمػا فمكػػس توق ػرذ توج ػػرذ تودت كمػا توتػػس تحػاط ج ػػرمط رابػجار نتمبػػا تربػ  مػػادذ 

  تكؼ جا توؼ تونفع تونجاتستوق رمف  كى بدرتنها فم
 وظائؼ نسيج القشرة األولية :

 تس مباوؾ  نت ار توماء ف تو ازتف جا:ؿ رثرذ تومبا اف توجمنما جمف  وماتا . -أ
 ت زمف تو ذتء رما  س ثنائماف تواكقا . - 
س تػس نقؿ توماء ف تألموح توممت ا مف ,جؿ تو عمرتف توبذرما إوى  ومػا ت ف مػا تونا,كػا توتػ -ج

 دت ؿ تألبطفتنا تومررزما .
 :منطقة البشرة الميمفة لمقشرة  -ج

تومترت ا تحمط جاوبذر وهػا دفر  ػس تمت ػاص تومػاء فتألمػوح  مرفنا مف  ؼ فتحد مف تو وما
 توما ا توممتدذ مف  وماتا  فتومعدنما جفتبط تو عمرت

 البنية الثانوية لمجذر : -ثانيا  

بكاًا تس نبج تجتدتئما تن ػ  مػف ن ػاط تونبػمج توبنمنػس تومفبػفد  ػس إف بممع تألنببا توتس ذررف 
,ما توبذر ف بذفر تحادماف تواكقا جنمتها ت جتدتئما دتئما أما  ػس ثنائمػاف تواكقػا ف  رمانػاف توجػذفر 

   وؿ تطفر توبذر تتمامز توجنما توثانفما جعد ت رؿ تورامجمفـ توف ائس .
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تومحػمط تو ػاربس توكحػاء  إوػىف إوػى تومررػز تو  ػ  توثػانفك ته معطس مف  وؿ تنقبػامااورامجمفـ  
توثػػانفك ف تم:ػػًا من ػػ   ػػف ن ػػاطه  ومػػا جرتن ػػممما ت ػػرؿ تأل ػػعا توم مػػا توفت ػػكا مػػا جػػمف مررػػز 

 تومقطع ف توق رذ .
مرػػفف ن ػػاط تورػػامجمفـ مبػػتمرًت طمكػػا حمػػاذ توبػػذر ف ورػػف م تكػػؼ مػػف   ػػؿ أل ػػر ف مرػػفف تػػرترـ  

 رثر مف ترترـ توكحاء توثانفك .تو    توثانفك أ
أمػػػا تورػػػامجمفـ تواكمنػػػس  ػػػس ثنائمػػػاف تواكقػػػا  من ػػػ  إمػػػا  ػػػف تمػػػامز ف ن ػػػاط توج ػػػرذ تودت كمػػػا أف  ػػػف 
تومحػػمط توػػدتئر أف  ػػف طجقػػاف  ممقػػا مػػف ت بػػطفتنا تومررزمػػا .ف مت ػػرؿ تػػذت تونبػػمج توػػفت,س جعػػد 

بػػػتفن تومحػػػمط توػػػدتئر  ما ػػػؿ جػػػذوؾ تمػػػفف توق ػػػرذ تألفومػػػا  نػػػدتا متف:ػػػع تواكػػػمف تومتػػػرترـ  كػػػى م
 توق رذ تألفوما رامًو.
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 مقارنا ما جمف بذر أحادك تواكقا فبذر ثنائس تواكقا
 بذر ثنائس تواكقا  بذر تحادك تواكقا 

 ػػؼ مػػف  ومػػا توج ػػرذ توحافمػػا  كػػى أجػػار ما ػػا 
مكمهػػا طجقػػا مػػف تو ومػػا توتػػس تحػػؿ محػػؿ توج ػػرذ مػػع 

 توتقدـ جاوعمر

 وما توج رذ توحافما  كى أجار ما ا ؼ مف  

 توج ػػرذ تومتفبػػطا ,كمكػػػا توبػػمارا  كػػػى حبػػا  رجػػػر
 ت بطفتنا تومررزما فتس  وما جرتن ممما

توج ػػػػػرذ تومتفبػػػػػطا   مفبػػػػػد طجقػػػػػا متاكنػػػػػا فتػػػػػس 
 بممرا  كى حبا    ر ت بطفتنا تومررزما 

توج ػػػػرذ تودت كمػػػػا ,طرتػػػػا فتبػػػػع  ػػػػؼ مػػػػف تو ومػػػػا 
مػػػػػف مػػػػػػادذ  u كػػػػػػى  ػػػػػرؿ متف:ػػػػػع ومهػػػػػا ت كظػػػػػاف 

توبػفجرمف ن  ػرمط رابػجارن  مػػع جقػاء جعػض تو ومػػا 
 ػػػس نبػػػػمج توج ػػػػرذ تودت كمػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػدفف ت كػػػػظ ن  ومػػػػا 

  جفرن 

توج ػػػرذ تودت كمػػػا  ػػػؼ مػػػف تو ومػػػا تحػػػدث  كمػػػه 
تربػػػػجاف ممابػػػػما  كػػػػى بػػػػدرتف تو ومػػػػا توبانجمػػػػا 

 فت رؿ  رمط رابجار ف  فبفد و وما توعجفر 

 تومررزما :ت بطفتنا 
محػػػػمط دتئػػػػر : ػػػػؼ مػػػػف تو ومػػػػا مكػػػػس توج ػػػػرذ  -

 تودت كما

تو  ػػػػػ  فتوكحػػػػػاء : أفومػػػػػاف م ػػػػػدرتما بنمنػػػػػس  -
 فمقطع تألف ما دتئرك

 ت بطفتنا تومررزما :
 محمط دتئر :من   توبذفر توبانجما  -

تو    فتوكحػاء  ػس توحزمػا تفوػس فثػانفك فتوبػج  
 معف د وفبفد تورامجمـ 
 فمقطع تألف ما م:كع 

 ـز توف ائما :توح
 رثمرذ ف دد ت ف ما  س توحزما توفتحدذ ,كمؿ 

 توحـز توف ائما:
 ,كمكا توعدد ف دد ت ف ما  مها رثمر  

تومػػػخ م تػػػزؿ جبػػػج  تػػػدت ع تألذرع تو  ػػػجما نحػػػف  تومخ : نبمج جرتن ممس متفبط تومقطع
 مررز تومقطع
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 واألخيرة  المحاضرة الحادية عشرة
 المجموع الخضري –ثانياا 

 اؽػػػػسػػػػػػال -آ
  ف تحمػػؿ تألفرتؽ ف ت :ػػاء توترػػاثر وكنجػػاف . ف تعػػرض  , ػػفؽ بػػطح توترجػػا تنمػػف توبػػاؽ

تفبػػػد جعػػػض تأل :ػػػاء وكهػػػفتء , حمػػػث ممرنهػػػا أف تبػػػتقجؿ :ػػػفء تو ػػػمس , ف  توبػػػاؽ تػػػذ  
تألرض  ف تبػمى توبػمقاف توتػس تنمػف  ػفؽ بػطح تألرض  بػطح  تحػفتنمػف  توبفؽ توتػس 

  توتس تنمف تحف تألرض تبمى بمقانًا أر:ما .تفتئما , ف  بمقانًا 

  ترػػػفف توبػػػاؽ توهفتئمػػػا   ػػػجما أف   ػػػجما  فمػػػر   ػػػجما  ف ت ػػػتمؿ تونجاتػػػاف ذتف توبػػػمقاف
بػػا,ها وهػػا جنمػػا تمركمػػا فت:ػػحا تو  ػػجما  كػػى تأل ػػبار ,ف تو ػػبمرتف . ف تػػذ  تونجاتػػاف 

كػػػ  توبػػػمقاف ,  حتفتئهػػػا  كػػػى رممػػػاف رجمػػػرذ مػػػف نبػػػمج تو  ػػػ  ف ترػػػفف أف,فمػػػا ف ػػػكجا
 توع جما ف:ا , ف  :رتء  حتفتئها  كى رمماف ,كمكا مف نبمج تو   .

 

 
  فبػفد توجػر ـ توقمػس توػذك معطػس وتنمف توباؽ ف تطفؿ  س بممع تونجاتاف تقرمجًا  ند توقمػا

جانقبػػػامه  مػػػفدًت مػػػف  ومػػػا بدمػػػدذ  كػػػؼ جع:ػػػها . تنمػػػف تػػػذ  تو ومػػػا إوػػػى أنبػػػبا مت   ػػػا 
حر ػػػاما متبمعػػػا مػػػع جع:ػػػها  فرتؽ مرػػػفف محاطػػًا جػػػج ت ن ػػػائس توقمػػػس ف جاوبػػاؽ. ف مبػػػمى تونبػػػم

جر مػًا , ف ,ػد تنمػف توجػرت ـ  كػى تألبػزتء توم تكاػا وكبػاؽ إذ مفبػد جػر ـ طر ػس  نػد نهامػا  ت رؿ 
 توارع , ف مترفف جر ـ بانجس  ند نقطا توتقاء توفر,ا جاوباؽ . ف تعرؼ تذ  تونقطا جاوعقدذ . 

تعطػػػس أ ػػرع بدمػػػدذ , أف أفرت,ػػػًا , أف أزتػػػارًت ف ت طػػى جعػػػض توجػػػرت ـ جػػػ فرتؽ ف ,ػػد تنمػػػف توجػػػرت ـ ف 
   مرذ بدًت متدت كا تبمى توحرت مؼ توجر مما .
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تألنببا تونامما تو :ا  س تونبمج تإلن ائس توقمس .ف  وؿ   ؿ تو تاء ترػفف جػرت ـ توعدمػد مػف 
  ػػػؿ تورجمػػػع تبػػػتعمد تػػػذ   تونجاتػػػاف رامنػػػا   فمػػػر ن ػػػطا   ف ممرػػػف م ػػػاتدتها جبػػػهفوا , ف  ػػػس

 توجرت ـ ن اطها.
 البراعم : أنواع

 ومنها : * البراعم الخضرية

ف تػػػس جػػػرت ـ ذتف أفرتؽ   ف ػػػما  :ػػػرتء , فمػػػر محرمػػػا تإلفػػػوؽ   :  البػػػراعم الصػػػيفية* 
 تعطس تألفرتؽ تو :رتء مثؿ جرت ـ  نجاف تومابممف 

توجػػارد وػػذوؾ  هػػس م طػػاذ مػػف تو ػػارج   هػػس جػػرت ـ ومباجهػػا مفبػػـ تو ػػتاء    : البػػراعم الشػػتوية* 
ج فرتؽ حر اما ت طس تألفرتؽ تو :رتء توعادما وكجرت ـ ف تس م طػاذ مػف تو ػارج جػجعض تو ػمفغ 

ف  Moursف تومفتد تورتتنبما , ف تفبػد تػذ  توجػرت ـ  ػس تونجاتػاف متبػا,طا تألفرتؽ  ػتفمًا رػاوتفف 
 . Populusتوحفر

  وؿ مفبـ تونمف وتتاتح حب  نفع تونجاففتظهر تعطس أزتار      *البراعم الزهرية :
فتبػػػمى  ندئػػػذ  توحم:ػػػماف ,تألرػػػس دنمػػػا تعطػػػس نمػػػفتف  :ػػػرما فأزتػػػار   * البػػػراعم المختمطػػػة

 توجرت ـ تومررجا
 تحورات الساؽ:

 ( ساؽ متسػمقةClimbing stems)  : فتػس بػفؽ :ػعماا   تبػتطمع ت نت ػا  فحمػدذ وػذت
حػػفؿ تتبػػكؽ جاومحػػاومؽ  منهػػا مػػا ثجػػف جهػػا فتكتػػؼ حفوهػػا تحتػػاج إوػػى د ػػائـ تتبػػكؽ  كمهػػا فتت

أف  ف جفتبػطا بػذفر تفتئمػا مثػؿ نجػاف توكػػجو ,  أVitis مثػؿ بػمقاف نجػاف توعنػ  توػد اماف 
 جفتبطا ت  فتؾ فتو طاطمؼ رفرد توبماج 

حػػػػػػػػػفؿ توػػػػػػػػػد اماف تبػػػػػػػػػمى جاوبػػػػػػػػػمقاف تومكتاػػػػػػػػػا           باللتفػػػػػػػػػاؼتفبػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػض توبػػػػػػػػػفؽ تومتبػػػػػػػػػكقا 
 Twining stems مثؿ نجاف توعكمؽ  Convolvulus . 
  السػػػػاؽ الزاحفػػػػة Prostrate stems :     تكتػػػػؼ  كػػػػى توػػػػد اماف ف تزحػػػػؼ  كػػػػى  

تألرض دفف أف تت ؿ جاألرض إ  مف بذفرتا تأل كما جحمػث أنػؾ تبػتطمع ر ػع تونجػاف مػف  كػى 
ف  Cucumberتألرض جبػػهفوا حتػػى ت ػػؿ إوػػى مرػػاف بػػذفر  , ف مػػف أمثكػػا ذوػػؾ بػػمقاف تو مػػار 

 . CUCURBITAتوقرع 
 ( السػػػػػػػػػػوؽ الجاريػػػػػػػػػػةRunner)  ت ػػػػػػػػػػرج بػػػػػػػػػػذفر  ر:ػػػػػػػػػػما      توبػػػػػػػػػػمقاف تو:ػػػػػػػػػػعمااجعػػػػػػػػػػض

 Adventitious roots    تت ػػؿ جهػػا جػػاألرض  ػػس مفت:ػػع متعػػددذ  ػػوؼ مف:ػػع توبػػذر
 .       Fragariaوارمزتأل كس مف أمثكتها نجاف ت

  Trifoliumمبفؼ مثؿ باؽ نجاف توجربمـ   -فمف توبفؽ ما تف :
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 .Corchyorusف تومكف ما  Gossybiumم مف مثؿ باؽ نجاف توقطف  -                
  مثػؿ توجطاطػا : سػوؽ أرضػية درنيػةTuborosum Solanum   فتػس تقػفـ جػفظماتس ت ػزمف

 تو ذتء ف توتراثر تو :رك .

 وكمػػػػفتد تو ذتئمػػػػا رمػػػػا تػػػػف توحػػػػاؿ  ػػػػس نجػػػػاف , ػػػػ  توبػػػػرر  :سػػػػاؽ خازنػػػػةSaccharum  ف
 مثؿ توبفبفتورمزفماف 

  تتحػػفر توبػػاؽ إوػػى فر,ػػا  ػػس تونجاتػػاف توتػػس تاقػػد مجرػػرت أفرت,هػػا نمنت ػػؼ تورجمػػعن  :سػػاؽ ورقيػػة
 توباؽ جمادذ تورمفتمف .ى فتتممز تذ  توبفؽ ج ااف تونجاتاف تو حرتفما فت ط

 استخدامات الساؽ :

 تنتج تأل  ا    -

 . Album Santalumأنفتع توعطفر مثؿ  طر دتف توعفد ف تو ندؿ  جعضف  -
 مبت دـ توقكؼ  س  نا ا توم رفجاف رما تف توحاؿ  س نجاف توقر ا. -
تبػػت دـ  ػػس إنتػػاج تو ػػمفغ رمػػا تػػف توحػػاؿ  ػػس تو ػػمغ توعرجػػس تونػػاتج مػػف بػػمقاف نجػػاف توبػػنط  -

Acacia . 
تنػتج جعػض تونجاتػاف تومػفتد تورتتنبمػا تومبػت دما  ػػس توعػوج ف توت ػدمر ف تػس تنػتج مػف توعدمػػد  -

 .Pinus spف منها تو نفجر مف تونجاتا
  س تنظمؼ تألبناف ف توكثا . Persica salvadoraتبت دـ باؽ ونجاف توبفتؾ أف تألرتؾ  -

ف منػػػتج تومطػػاط مػػػف بػػمقاف  ػػػبرذ  Sacra bosweliaمنػػتج توكجػػاف مػػػف بػػمقاف  ػػػبرذ توكجػػاف  -
 تومطاط 

 اؽ:ػػػػػبنية الس
 تت وؼ توبفؽ تونجاتما ج رؿ  اـ مف:

  Epidermisتوج رذ  -
 Cortexتوق رذ  -
 . Xylemأف ما تف مؿ وكماء ف تومعادف ف تألموح ف تس أف ما تو     -
 . Phloemأف ما تف مؿ تو ذتء تونا:ج تومنتج مف توجناء تو:فئس ف تبمى جاوكحاء  -
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   ػػس Vascular bundleتنػػتظـ توحػػـز توف ائمػػا   :(Dicotyledonنباتػػات ذوات الفمقتػػين ) *

ظـ  ػػس حكقػػػا حػػفؿ مررػػػز مقطػػػع توبػػاؽ جحمػػػث مرػػفف تو  ػػػ  ف توكحػػاء  كػػػى تن ػػػاؼ تررمػػ  مػػػن
أ,طار فتحدذ , ف نوحظ فبفد نبػمج تورػامجمفـ توػذك معطػس توت كظػاف توثانفمػا  تو  ػ  توثػانفك ف 
توكحاء توثانفك  :مف أنببا تو    ف أنببا توكحػاء تألفومػمف , ف مػتـ نمػف توبػاؽ جانتظػاـ جحمػث 

وبػنفتف توتػس مػرف  كػى تػذت تونجػاف , ف مفتبػـ توباػاؼ ف مفتبػـ تألمطػار مػف ممرف معر ا  دد ت
  ػائص تكػػؾ توحكقػػاف ف بػػمرها , ف ركمػا تحتػػاج تونجػػاف إوػػى مػػاء أرثػر ورجػػر حبػػـ تونجػػاف  تن ػػ  
حكقػػاف   ػػ  بدمػػدذ ف ممرػػف أف مرجػػر ,طػػر توبػػاؽ جحمػػث  ػػقف  ػػس إحػػدن تأل ػػبار أناػػاؽ تمػػر 

 منها توبمارتف .
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تتممػػػػز ج ػػػػفتص  امػػػػا حمػػػػث تتجعثػػػػر توحػػػػـز  :  (Monocotyledonت ذوات الفمقػػػػة )نباتػػػػا* 
توف ائمػػا  ػػس توبػػاؽ جحمػػث م ػػع  تمممػػز تألبػػطفتنا تومررزمػػا ف توق ػػرذ ف تومػػخ ف   محػػدث نمػػف 
 ثانفك  س توبمؾ و ما  تورامجمفـ  ادذ ألنها  ادذ نجاتاف حفوما تعمش مفتبـ محددذ ف , مرذ .

  تتممػػػػز ج ػػػػفتص  امػػػػا حمػػػػث تتجعثػػػػر توحػػػػـز Monocotyledonتواكقػػػػا  رمػػػػا أف نجاتػػػػاف ذفتف 
توف ائمػػا  ػػس توبػػاؽ جحمػػث م ػػع  تمممػػز تألبػػطفتنا تومررزمػػا ف توق ػػرذ ف تومػػخ ف   محػػدث نمػػف 
 ثانفك  س توبمؾ و ما  تورامجمفـ  ادذ ألنها  ادذ نجاتاف حفوما تعمش مفتبـ محددذ ف , مرذ .
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 ساؽ عشبية أحادية الفمقة ) الذرة(          ) عباد الشمس(ساؽ عشبية ثنائية الفمقة 
 ػػػؼ مػػػف  ومػػػا توج ػػػرذ معكفتػػػا توق ػػػرمف فاوجػػػًا 

 تت ككها  وما حاربا
  ؼ مف  وما توج رذ تت ككها  وما حاربا

 موحظ فبفد أفجار ر بما
توق ػػػػػرذ  جػػػػػارذ  ػػػػػف نبػػػػػمج جرتن ػػػػػممس مجػػػػػدأ جعػػػػػد 
رذ  افؼ مف توػت كظ توطجقػس  كػؼ توج ػرذ مجا ػ

 م تكؼ  دد توطجقاف حب  توعمر

نبػػػمبس تومػػػخ فتوق ػػػرذ فمػػػر فت:ػػػحمف ف  فبػػػفد 
وجنمػػا ت بػػػطفتنا تومررزمػػا فتوبػػػج  معػػفد وتجعثػػػر 
توحػػػـز توف ائمػػػا  ػػػس رامػػػؿ تومقطػػػع ,ػػػر  توج ػػػرذ 

 نحف تومررز
توج ػػػرذ تودت كمػػػا فت:ػػػحا جػػػ فؿ  مػػػر تونجػػػاف ثػػػـ 

 ت تاس أف تتو ى
   فبفد وكج رذ تودت كما 

تنما تومررزمػػػا فت:ػػػحا تجػػػدأ ج ػػػؼ مػػػف ت بػػػطف 
 ومػػػػا تومحػػػػمط توػػػػدتئر توػػػػذك مػػػػع توعمػػػػر تنقبػػػػـ 

  وما   تعطس تألوماؼ

ت بػطفتنما تومررزمػا فمػر فت:ػحا جبػج  تنتثػار 
 فتفزع توحـز توف ائما ج فرذ فمر منتظما

 توحـز توف ائما ماتفحا 
 ػػػػػػددتا ,كمػػػػػػؿ فأف متهػػػػػػا رثمػػػػػػرذ تتف:ػػػػػػع ج ػػػػػػرؿ 

 منتظـ حفؿ تومقطع 
حػاء معكػػف تو  ػػ  فنممػػز نػػف مف مػػف توكحػػاء توك-

تفوس فثانفك فتو    أفوس فثػانفك جبػج  فبػفد 
 تورامجمفـ توف ائس جمف تو    فتوكحاء  

أف مػػػػا تو  ػػػػ   ػػػػس توحزمػػػػا تتف:ػػػػع ج ػػػػرؿ  -
 ػػػافؼ نحػػػف توػػػدت ؿ فتوحػػػـز توف ائمػػػا ماتفحػػػا 

 فمر محاطا ج مد 
توكحػػػػػػاء تألفوػػػػػػس مبوػػػػػػؼ مػػػػػػف أف مػػػػػػا فرجاومػػػػػػا -

 فجارن مـ توكحاء ف وما مرت قا
تو  ػ  تألفوػس   ػ  تجتػدتئس :ػمؽ تومقطػع  -

مرفف وكدت ؿ ف    تاوس فمتػدت ؿ معهمػا نبػج 
 ح فما مت  جا

 توحـز توف ائما م كقا
 ػػػػػػددتا رجمػػػػػػر فأف متهػػػػػػا ,كمكػػػػػػا  م كقػػػػػػا رفنهػػػػػػا 
 محاطا ج مد ف ؼ مف تو وما محمط جاوحزما 

توكحػػػػاء ف تو  ػػػػ  فنممػػػػز نػػػػف مف مػػػػف توكحػػػػاء -
 ـ فبفد تورامجمفـ تفوماف وعد

أف مػػػػػػػػا تو  ػػػػػػ   ػػػػػػس توحزمػػػػػػا تتف:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  -
فمػع تقػدـ توعمػر تحػاط توحزمػا ج مػد    yج ػرؿ 

   نبج مت  جا  
توكحػػػػػػاء تألفوػػػػػػس مبوػػػػػػؼ مػػػػػػف أف مػػػػػػا فرجاومػػػػػػا -

 ف وما مرت قا  قط
تو    مبوؼ مف  تو    ت جتدتئس وكػدت ؿ  -

فأف مػػػػػػا فتبػػػػػػعا تومقطػػػػػػع تػػػػػػس :ػػػػػػمقا تومقطػػػػػػع 
 تو    توتاوس 

 تومخ فمر فت:ح جبج  تجعثر توحـز   فتئماً  تومخ مفبفد
توحػػػػػػـز توف ائمػػػػػػا محممهػػػػػػا مػػػػػػف تأل كػػػػػػى نبػػػػػػمج 

 برورتن ممس مبمى توقجعا
   فبفد وكقجعا توبمركمرتن ممما 
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 األوراؽ -ب 
إجػط تحمؿ تألفرتؽ  كى توبفؽ  س مناطؽ منتا ا تد ى جاوعقد فتوزتفما جػمف توفر,ػا فتوبػاؽ تػد ى 

 توفر,ا حمث تنا تن   توجرت ـ.
 تترر  توفر,ا مف  :الورقةاألجزاء ا

 ػف  : بزء تبطفتنس ممتد ما جػمف تو مػد فتون ػؿ فمحمػؿ توفر,ػا جعمػدتً حامؿ   )عنؽ الورقة    .1
فر,ا تومعنقا ف,د ترػفف توفر,ػا جدفنػه فتبػمى    طئػا  فمقطػع توعنػؽ م تكػؼ مػف توباؽ  س تو

 ا توبمدذ.نجاف آل ر فممتاز جاومرفن

: تف توبزء ت  :ر توماكطح توذك محمكه توعنؽ فتوذك معد توبػزء تون ػط مػف نصل الورقة .2
 توفر,ػا و نػا  جاوم :ػفر فجاوتػػاوس ,مامػه جعمكمػا توتررمػػ  تو:ػفئس ,توعػرفؽ  ػػس توفر,ػا إمػا أف تتاػػرع

  ف  رؽ رئمبس  رفؽ ثانفما تف تناؾ أفرتؽ جدفف  رؽ رئمبس

 وفر,ا ممرف أف نممز: حب  تفزع توعرفؽ  س ن ؿ ت
 رؽ تألحادك : حمث تون ؿ :مؽ فم تر,ه  رؽ فتحد  قط مثؿ نجاف توطر اءتعتو -أ

 م ادؼ  ند أحادماف تواكقاتوتعرؽ تومتفتزك:  -   
 تومفز :مثؿ *  متفتزك  متجا د                        

   مافتونبمك  :* متفتزك متقار  ن متبمعن                             
توعػرفؽ تتػفزع  كػى  ػرؿ  ػجرا  ػس تنحػاء  م ػادؼ  ػس ثنائمػاف تواكقػا , توتعرؽ تو جرس: -ج     

 تون ؿ منه راس ن تو جازذ  تومزترذن أف فر س ن توررز ف توربتناءن  
 تو مد ن توقا دذ: نهاما توعنؽ تومنتا ا  ند تت اوه جاوباؽ . .3

 ترتيب األوراؽ:     نظام  

 كى توباؽ ومس   فتئمًا إذ تناؾ نظاـ معمف وتفز ها :إف تف:ع تألفرتؽ  
 : مثؿ نجاف توررماأفرتؽ متجادوا توتف:ع  كى توباؽ  -

 تومابممف : مثؿ أفرتؽ متقاجكا توتف:ع أف توترتم   كى توباؽ -

 : مثؿ نجاف تو اكمرتأفرتؽ بفترما توتف:ع  كى توباؽ  -

 أنواع األوراؽ :
 ا مف ,طعا فتحدذ أف أرثر إوى:تقبـ تألفرتؽ حب  تون ؿ حمث تف مرفن

توفر,ػػػػػػا متػػػػػػ وؼ ن ػػػػػػكها مػػػػػػف ,طعػػػػػػا فتحػػػػػػدذ ف,ػػػػػػد مرػػػػػػفف: رمحػػػػػػس  تورػػػػػػا فر ,  أوراؽ بسػػػػػػيطة -أ
 جم:س  وباف توع افر , ,ر س أجف  نبر جم:افك توتفف , ,كجس  توجطاطا  ,مثكثس  توحفر  ,

 ..ن ؿ جا مف  ؼ توبمؿ ,أنجفجس  توج ؿ  , إجرك   تو نفجر ,  رمطس  توذرذ ....
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 :  ن ؿ توفر,ا مترفف مف أرثر مف ,طعا فتس إما:أوراؽ مركبة - 
 *رم ما:  تتف:ع توفرمقاف  كى توعنؽ تورئمبس راورم ا مزدفبا فمتقاجكا   توبفز   

* أفرتؽ رامػا:  حمػث تتف:ػع ,فت ػد رػؿ توفرمقػاف  ػس نقطػا فتحػدذ مػف تومحػفر تورئمبػس ر  ػػاجع 
  , توجاز ءتورؼ  توربتناء, توترمس

 أ راؿ: دفرًت  س تف ماها فوها  دذ ةػػػة الورقػػقممكع   رؿ 
 مبتد,ا توقما      مذنجا توقما –حادذ توقما         -مبتفما توقما          -

  فرما توقما -فائرذ توقما         -م قف,ا توقما          -

 أم:ًا دفرًت  س تف ماها: حافة الورقةف تكع  
 مبننا توحا ا  -من ارما توحا ا                -  رامكا توحا ا               -

  فرما توحا ا  -متمفبا توحا ا               -مقرف:ا توحا ا              -

 فممرف أف تف ؼ تألفرتؽ حب  دربا تا م ها:
  ,توعن   ممقا توتا ص تورتحس تو رفع, توتمف -,كمكا توتا ص تورتحس  تو تمما           -

  ممقا توتا ص تورم س تو   اش  -ورم س توحنظؿ         ,كمكا توتا ص ت -
 تحورات األوراؽ:

م ػػم  تألفرتؽ  ػػدذ تحػػفرتف  ػػركما تجعػػًا وت مػػرتف توفبػػػط فتػػذت توتحػػفر ,ػػد م ػػم  أحمانػػًا  ػػػركها 
 تو اربس  قط فأحمانا أ رن رو مف تو رؿ تو اربس فتوجنما توت رمحما:

 رًت م زنًا وك ذتء مثؿ تومكافؼتكع  توفر,ا  مها دف  األوراؽ الخازنة: -1
: تتحػػفؿ توفر,ػػػػػػػػػػػا ركمػػا أف بزئمػػا  حػػفتؼ توفر,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قػػط  إوػػى أ ػػفتؾ مثػػؿ األوراؽ الشػػوكية -2

 نجاف توجرجرك .
:  تتحػػػػفؿ تألفرتؽ بزئمػػػػا إوػػػػى محػػػػاومؽ رمػػػػا  ػػػػس توجػػػػاز ء أف تتحػػػػفر ركمػػػػا  األوراؽ المحالقيػػػػة-3

 ثاء توجرما.ومحاومؽ رما  س توق
 أوراؽ نبات آكمة لمحشرات -4
تألفرتؽ م مفرذ جاوماء ترفف ذتف ن ؿ مقبـ و اائح ر,مقػا م ر ػرذ  أوراؽ النباتات المائية: -5

 فج رتها م طاذ جق مرذ ر,مقا  اوما مف تومباـ فتوجرتن مـ  رتفس 
مػػػث ت اػػػؼ مػػػف : تطػػػرأ  كػػػى توجنمػػػا توت ػػػرمحما تحػػػفرتف  دمػػػدذ حأوراؽ النباتػػػات الصػػػحراوية -6

 ندئػػذ ت ػػجح تألفرتؽ بػػطح توتج ػػر  ػػف طرمػػؽ توتػػزفد جق ػػمرذ بػػممرا فمبػػاـ فػػائرذ فأفجػػار فزمػػرذ 
 .بممرا وحمما مبواا مف نبج  ازنا وكماء
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 البنية التشريحية لمورقة:
 مقطع  ر:س  مها مف ج رتمف: ءتت وؼ توفر,ا  ند إبزت

جطجقػػا  ػػمعما فظماتهػػا توحمامػػا مػػف : تتػػ وؼ مػػف طجقػػا فتحػػدذ مػػف تو ومػػا  ت طػػى بشػػرة عميػػا -
 توعفتمؿ توجمئا تو مر منابجا

: تتػػ وؼ مػف طجقػػا فتحػدذ مػػف تو ومػا فاوجػػًا م طػاذ جاألفجػػار فتنت ػر  مهػػا توث ػػفر  بشػرة سػػفم  -
 توتنابما  ند را ا تونجاف أحادماف فثنائماف تواكقا .

ثنائمػاف تواكقػا تتررػز  ػس توج ػرذ  تتممز تحادماف تواكقا ج ف رو توج رتمف تحفك ث فر تنابما, جمنما 
فتػف نبػمج تبػانبس جارن ػممس مد ى تونبػمج تومتفبػط متررز نبمج توباكى  قط .فما جمف توج رتمف 

محػفك تو ػػانعاف تو :ػػرتء مرػػفف متمػامز  ػػس ثنائمػػاف تواكقػػا إوػى نبػػمبمف : نبػػمج  مػػادك فنبػػمج 
 تبانبس جمنما مرفف فمر متمامز  س أحادماف تواكقا 

مػػػف تو  ػػػ  فتوكحػػػاء جرػػػؿ  نا ػػػر  تومعرف ػػػا فتػػػذ  توحػػػـز م كقػػػا  ػػػس  ترػػػففت: اقمػػػةالحػػػزم الن -
 أحادماف تواكقا , جمنما ترفف ماتفحا  س ثنائماف تواكقا تودتئما تو :رذ 

 
 

   
 مقطع  ر:س  س فر,ا ثنائما تواكقا                       
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كفر,ػا فتبػمى تػذ  ت فرتؽ أفرتؽ فموحظ ت توؼ  ند جعض تونجاتاف مف حمث توجنمػا توت ػرمحما و
  اذذ ف ند إبرتء مقطع  ر:س  س فر,ا منها   تود كا   نبد:

 ػػافؼ مػػف تو ومػػا تو ػػاا ا ف ,ػػد نوحػػظ  مهػػا جعػػض توجككػػفرتف  3-2ج ػػرذ  كفمػػا مبواػػا مػػف -1
 م طاذ جطجقا مف تو معما توومعا .

 مكمها تونبمج تومتفبط تومتمامز إوى : -2
 ا مترت ا إوى حد رجمر فنس جاو انعاف تو :رتء . مادك  وما  متطافو

تبػػانبس  ومػػا  رجمػػرذ توحبػػـ فمػػر منتظمػػا  ػػس تو ػػرؿ متجا ػػدذ تا ػػؿ جمنهػػا مبػػا اف جمنمػػا رجمػػرذ 
  قمر جاو انعاف تو :رتء .

  مادك  وما  متطافوا مترت ا إوى حد رجمر فنس جاو انعاف تو :رتء .
رئمبػػػما مفبػػػفدذ  ػػػس توعػػػرؽ توفبػػػطس تتػػػ وؼ مػػػف أف مػػػا توحػػػـز توف ائمػػػا : توحزمػػػا توف ائمػػػا تو -3

  ػػػجما مرتجػػػا  ػػػس  ػػػافؼ منتظمػػػا جاتبػػػا  توج ػػػرذ توعكفمػػػا ف مرػػػفف تبػػػاكها توكحػػػاء ,تو  ػػػ  معكػػػف 
توحزما ماتفحػا ف ومبػف محاطػا ج مػد رمػا  ػس أحادمػاف تواكقػا ف  ثنائماف تواكقاتوكحاء إذًت رما  س 

 فمتها .إنما تت    تونبج أباؿ ف أ كى توحزما وتق

ج ػػرذ بػػاكما : مبواػػا مػػف  ػػامف مػػف تو ومػػا تو ػػاا ا تت ككهػػا تو ومػػا توحاربػػا ف توتػػس تمتػػاز  -4
ج نهػػا فػػائرذ  ػػس نبػػمج توج ػػرذ تودت كمػػا وػػدت ؿ توفر,ػػا ف ترػػفف محاطػػا ج تػػدت   تبػػتطا ف رجنمػػا 

 تقكمؿ تونتح .مكحقا و وما توج رذ   تعمؿ رمرتفح وتكطؼ توحرترذ تومرتاعا حفؿ تومباـ تو ائرذ و
 

 
 مقطع  ر:س  س فر,ا  اذذ تود كا                           
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 األزهار والثمار: -ج
 ار:ػػػػػػػاألزه -أ

ت ػػمؿ توزتػػرذ تورامكػػا ترجعػػا محمطػػاف , متػػ وؼ رػػؿ منهػػا مػػف  ػػدد مػػف تألفرتؽ ت ػػرج بممعهػػا مػػف 
 :أ كى رربس توزترذ توعرمض

   ػػػػػرتء ن توبػػػػػجوفن  ف  توتػػػػػفمج: أفرتؽ مكفنػػػػػا تومحمطػػػػاف تو اربمػػػػػاف   تورػػػػػ س : أفرتؽ:
 ج فك  تألحمافن توجتوفن   م روف تو وؼ توزترك .

  أ :ػاء توتػذرمر أف تألبػدما : فتترػفف توبػدتذ توفتحػدذ مػف  ػمط منتهػس جبػزء منػتاخ تومئجػر
 جدت كه حجف  توطكع .

 بػػزء ر مػػع :بػػزء بػػاكس منػػتاخ نتومجػػمض ن معكػػف    ػػس مررػػز رربػػس توزتػػرذ  أ :ػػاء توت نمػػث
 تف توقكـ منتهس جاوممبـ توذك مبتقجؿ حجف  توطكع 

 أشكال كرسي الزهرة:
رربػػس توزتػػرذ تومحػػد  : ت ػػرج تومحمطػػاف توزترمػػا  كمػػه  ػػس مبػػتفماف م تكاػػا جحمػػث مترجػػع  -1

فمقػػاؿ توزتػػرذ بػػاكما تومجػػمض ,مػػا توتحػػد  فمف ػػؼ ج نػػه  كػػفك فتومبػػتفماف تأل ػػرن أ اػػض منػػه 
 ما   أزتار تورتجا توحفذتن

رربػػس توزتػػرذ مبػػتفك   ,ر ػػس : م  ػػذ  ػػرو ,ر ػػما محمػػؿ فبػػطه تومجػػمض فت ػػرج تألبػػدما  -2
 كى حفت ه تو اربما فمحمطا تو وؼ توزترك م رباف  ارج توقرص تف ؼ توزتػرذ ج نهػا محمطمػا 

 فتومجمض ن ؼ  كفك أف ن ؼ باكس  توم مش , تو فخ , توررز 
رذ مت ذت  رو راور س فتكػتحـ معػه توبػجوف فتوجػتوف رربس توزترذ مقعر : متقعر رربس توزت -3

فتجػػدف تألبػػدما  اربػػا مػػف حػػفتؼ تورربػػس توعكفمػػا فجاوتػػاوس تجػػدف تبػػزتء توزتػػرذ أ كػػى مػػف تومجػػمض  
 فتبمى توزترذ  كفما فتومجمض باكس   توتااح , توقرع,  جاد تو مس  
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 الثمار  -ب
منػػػتج ج ػػػرؿ ثػػػانفك  ػػػف  مكمػػػا توكقػػػاح تونجػػػاتس  :ػػػف حػػػا ظ وكجػػػذفر تف ت بنػػػا تونجاتمػػػا  الثمػػػرة :

 رنتمبا مجا رذ وكت مرتف توتس ت م  توزترذ جعد  مكما توكقاح .

 توزترذ تتحفؿ إوى ثمرذ ف ت زتار توم تكاا تعطس ثمارت م تكاا .
 الثمار : - ولا أ

 تن ا تفكاا توثمرذ  ف تحفؿ تفكاا تومجمض ف مترفف فوؼ توثمرذ مف :
 فتف تما تف مرفف تمكس تف تفجار تف  عمرتف تف زف  .Exocarp   فوؼ  اربس 
,د مرفف ر,مؽ ف ,د مرفف بػممؾ ف منػه من ػ  معظػـ حبػـ توثمػرذ ف    Mesocarpفوؼ متفبط 

  مه تمر توحـز توف ائما .
 ف تف إما تف مرفف  ؼ فتحد مف تو وما تف  دذ  افؼ .  Endocarpفوؼ دت كس 

 

 
 

ػػػػػػػاف تو وؼ توثمرك فتوقػػػػػػػفتـ توػذك تت ػذ  رػؿ منهػػػػػػػػا ممرػف تمممػز نػف مف مػف إف مدن تطفر طجقػػػػػػػ
 * ثمار طرما         * ثمار با ا                توثمار:

  ػػمرك  ومػػا  ذتف بػػدر بػػككفزما :تو ػػوؼ تو ػػاربس بكػػدك فتو ػػوؼ تومتفبػػط  ثمػػار طريػػة -
مػا تو ػوؼ تومتفبػط  ثمػار  نجػا  أف مت ػذ مػع ر,مقا أما تو وؼ ودت كس  قػد مرػفف   ػمرما ر

 فم روف نفتذ  كجا ,ابما  ثمار حبكا نتوررزن   تو وؼ تودت كس ,فتما مت  جا
 ن توجندؽ , توبفز... : تتممز ج ف تو وؼ توثمرك ج رمكه مرفف با ا ففمر نافذ ثمار جافة -
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 تصنيؼ الثمار :
 ت نؼ توثمار ف ؽ توتاوس:

تترػفف توثمػرذ توفتحػدذ  مػف مجػمض زتػرذ فتحػػػػػدذ فتقبػـ حبػ  طجمعػا ػػػػػػػة:   ثمار بسيطػػػ -أولا 
 تو وؼ توثمرك:

 تو وؼ توثمرك ذف طجمعا ف:ا فتقبـ إوى:  :(أو المحمية  ) بسيطة طريةثمار  -أ
 :بكػػدك أمػػا توبػػدترتف توػػدت كماف   ػػمرماف ف,ػػد تحتػػفك  مهػػا مرػػفف تو ػػوؼ تو ػػاربس    ثمػػرذ  نجػػا

 رما  س توجكح أف ,د تحتفك  كى جذفر  دمدذ رما  س توجندفرذ فتوعن  فتورفبا فتوجرتقاؿ جذرذ فتحدذ

  ثمرذ حبكا :تن   مف مجمض  كفك أف باكس  ند تون:ج تعطس جذرذ فتحدذ توبػدتر تو ػاربس ر,مػؽ
 فتوبدتر تومتفبط وحمس فبممط فتوبدتر تودت كس  ك  مت    ن بفز توهند ,تو فخ ,تودرتؽ.. 

 تترػػفف توثمػػرذ مػػف تومجػػمض فم ػػارؾ  ػػس ترفمنهػػا رػػؿ مػػف تعتجػػر مػػف توثمػػار توراذجػػا  حمػػا:ثمػػرذ تاا
 .  ر ػس توزترذ فرربس توزترذ 

 * ثمار متاتحا                       ثمار فمر متاتحا *        :ثمار جافة -ب
 ثمار متفتحة: -1
                                         مافنفوما, توعامؽتو نجاف مجم:ها  كفك ورننها تتاتح مف تودرز توجطنس جرابية:  -  
 ثمرذ طفمكا ذتف حبرتمف فتناتح مف تألباؿ جم رت مف  نجاف تومنثفر  خردلة: -  
  تناتح توثمرذ  ند ن:بها وم رت مف جفتبطا  طمف طفوممف جطنس فظهرك  توجاز ء  قرنية: -  
 فمرفف تاتحها جعدذ طرؽ: تن   مف مجمض  دمد تأل جما فمكتحما  عمبة: -  

  تناتاح جفتبطا توثقف   ثمرذ تو   اش 

  تناتاح جاألبناف  ثمرذ توقرناؿ 

  تناتاح  ر:س   ثمرذ وباف توحمؿ 

  طفوس   ثمرذ نجاف تودتتفرت تناتاح 

  تناتاح جا نابار   ثمرذ ,ثاء توحمار 

   ثمار غير متفتحة : -2

 , ف ا قائؽ تونعم  قمرذ :ثمرذ   مرذ فحمدذ توجذرذ  توارمز 

  بجبوء:  مها جذرذ فتحدذ  قط تتممز جها توعائكا تومررجا    جاد تو مس 

   جرذ  حجا  : قمرذ  دمما تو وؼ توجذرك مكتحـ توبار توثمرك مع توجذرذ   توقمح 

  جند,ا: فو ها توثمرك ,ابس مت    محفك جذرذ فتحدذ   توجندؽ ,توبفز 

 توثمػػػػػػػرك بانجمػػػػػػػا  كػػػػػػػى تمئػػػػػػػا بنػػػػػػػاح ر,مػػػػػػػؽ  مبنحػػػػػػػا: ثمػػػػػػػرذ  قمػػػػػػػرذ تبػػػػػػػتطاؿ فو هػػػػػػػا
 جبمط تودردتر   أف بناح مزدفج
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 :تن   مف مجمض مرفف مف  ػدذ حبمػرتف تعطػس رػؿ حبػرذ ثمػرذ  قمػرذ فتنا ػؿ  من قا
   تورمفف, تو جمزذ تومزترذ...  ثمرتف توحبرتف  ند تون:ج 

 الثمار المركبة: -ثانياا 
جػػاونفرذ توزترمػػان متبمعػػا  كػػى محػػفر زتػػرك أف تن ػػ  توثمػػار تومررجػػا مػػف  ػػدذ أزتػػار ن مػػا مبػػمى  

                     (تفف توعكمؽ) التين ,   مرتخ 

 التمار المتجمعة:–ثالثاا 
تت رؿ توثمار مف  دذ مجامض منا ػكا رػؿ مجػمض معطػس ثممػرذ  ػ مرذ تتبمػع جمػا مبػمى توت ػف 

  , تألناناس التوت,توزترك   توارمز 
 لألجزاء الزهرية التي ساهمت في تكوينها فيكون لدينا: كما يمكن تصنيؼ الثمار وفقاا 

جا  ػترتؾ مػع تبػزتء توزتػرذ ت  ػرن مثػؿ  تومجػمض: ف  مهػا مرػفف ترػفمف توثمػرذ مػف  ثمار كاذبة -
 إباص  –توتااح   مثاؿ    ر س توزترذ , رربس توزترذ..     توت ف 

  فخ  . –ش ف تس توتس ترفنف مف تومجمض  قط مثاؿ  م م ثمار حقيقية : -
 

                  
 
 
 
 
 
 
 


