
 

 الجلسة العملية الثانية
 Plastesالصانعات 

تأخذ أشكااًل وألوانًا مختمفة ويمكن أن    proplastesمن المكتنفات الحية في الخمية النباتية تتطور طالئع صانعات 
                                                                                                            تتحول من نوعية ألخرى

:                                                                                         Lecucoplastesالصانعات البيضاء  -1
توجد في خاليا بشرة األوراق وخاصة السفمية وتكسبيا المون األبيض . قد تتحول إلى نشوية أو زيتية أو بروتينية 

                                                                                لالختزان    .                                    
حول اصبعك  Commelinaceaeمن الفصيمة        Zebrina   pendulaانوع البشرة السفمية بثي ورقة المكحمة 

وافحص . الحظ  بساترةوذلك بممقط مدبب الراس اقطع جزءًا صغيرًا منيا وضعو عمى شريحة نظيفة في نقطة ما وغط 
 حول النواة . ارسم الخمية وسم أجزاءىا .  تمركز الصانعات البيضاء

 الصانعات البيضاء

 



ألعضاء الخضراء وخاصة األوراق دورىا اساسي , توجد في ا    Chloroplastesالصانعات الخضراء:  -2
                                                                                               ويغمب أن يكون شكميا قرصيًا أو دائريًا .

ليا أشباه    Funariaceaeمن الفصيمة     Funaria hygrometica طحلب الفوناريافي  الصانعات الخضراء -أ
                                                              حقيقي . أوراق ألن سماكتيا طبقة خموية واحدة وال وجود لجياز وعائي ناقل

خذ ورقة واحدة وضعيا في نقطة ماء عمى شريحة وغطيا بساترة , الحظ م يشبو العرق الوسطي بخاليا مطاولة مع 
                                                                                                الخضراء العديدة     الصانعاتفحص الخاليا والحظ وجود محور الورقة . ا

 غير ااألشنيات عبارة عن خيوط كل منيا مؤلف من صف رأسي من الخالي   الصانعات في األشنيات الخضراء: -ب
والحظ في كل خمية نواة    Zygnemaceaeمن الفصيمة   Spirogyra   inflateأشنة السبيروجيرا  متفرع . افحص

 وصانع ضخم لولبي الشكل يمتد عمى طول الخمية وعميو نقاط المعة يتمركز حوليا النشا.

 الصانعات الخضراء                      

 

فإن كل خمية تحوي    Zygnemaceaeمن الفصيمة   egynema cyandelphumأما في أشنة الزيغنيما 
           صانعين نجميي الشكل يحصران النواة بينيما وفي مركز كل صانع نجمي نقطة المعة واحدة .



                                                                 
اكتساب األعضاء األلوان غير المون إنيا المسؤولة عن      Chromoplastesالصانعات اللونية:  -3

                             األخضر , تكثر في تويجات األزىار والثمار والبذور وأحيانًا الجذور ويتراوح شكميا بين كروي وحبيبي ومضمع   
انزع   Solanaceaeمن الفصيمة الباذنجانية    Lycopersicum esculentumالصانعات الحمراء في البندورة  -أ

القشرة الخارجية لمثمرة وخذ برأس حربة القميل من السطح الخارجي من المب المحمي . ضعو في نقطة ماء عمى 
شريحة وغط بساترة والحظ وجود خاليا ضخمة بيضوية أو كروية الشكل مستقمة عن بعضيا عند فحصيا تحت 

ىي عبارة عن حويصمة شفافة داخميا إبر حمراء  المجير ولكل خمية نواة وحوليا العديد من الصانعات الحمراء والتي
 تتألف من مادة تسمى الميكوبين تكسب المب المون األحمر المميز

 

 الصانعات الحمراء في الفميفمة: افحص في النسيج البارنشيمي لقرن الفميفمة الحمراء الصانعات الحمراء الكروية  -ب



 

مقطع عرضي في  1. خذ  Apiaceaeمن الفصيمة    Daucus carotaالصانعات الصفراء في جذر الجزر:  -ج  
قشرة الجزر بعيدًا عن المنطقة المركزية القاسية عمى أن يكون المفطع شفافًا ضعو في نقطة ماء عمى شريحة وغط 
بالساتترة وافحصو تحت المجير الحظ وجود الصانعات الصفراء المسؤولة عن المون المميز لجذر الجزر عممًا أن 

 .ة المسببة ليذا المون ىي الكاروتين الصبغ

 نياية الجمسة الثانية


