
 

 الجمسة العممية السابعة

 الورقــــــــــــــــــــة

  ولألوراق قيمتيا البيئية و الغذائية و الدوائية حيث تؤكل أوراق النبات و تستخدم في انتاج االشربة النباتية كالشاي * 
                                                                             و تستخدم في الطبخ كالممفوف و السبانخ . المتة

                    تستخدم في التداوي عمى ىيئة أوراق و ىي التي تنتج جميع المواد الكربوىيدراتية و الدىون النباتية و البروتين  *
  .والنبات ىو المثبت الرئيس لمطاقة الشمسية  االكسجين و استغالل ثاني أكسيد الكربون بإنتاجتحافظ عمى البيئة  *

الزىرة ساق تقاربت عقدىا  وسالمياتيا وتحورت أوراقيا إلى األوراق الزىرية لمقيام بعممية التكاثر كما تحور عنق الورقة 
ومع أنيا تتباين في اشكاليا تباينا  Nodesء وىي تخرج من العقد الساقية الورقة مقسمة  إلى عدة اجزاإلى معالق .

                                                                                                 : واضحا إال انيا في الغالب تتكون من 
 العروق -blade leaf               3النصل  -leaf stalk        2العنق  - 1

 
جزء اسطواني مستطيل عادة يختمف طوال و قصرا باختالف النبات و ىو يحمل نصل الورقة   عنق الورقة : -اوال

بعيدا عن الساق في الورقة المعنقة و بذلك توضع الورقة في الوضع األمثل لعممية البناء الضوئي و قد تكون الورقة 
جالسة كما في الذرة الصفراء( و مقطع العنق مختمف من نبات آلخر و يمتاز بالمرونة بدونو و تسمى )الطئة أو 

 الجيدة عمى األغمب .
: فيو الجزء األخضر المفمطح الذي يحممو العنق في طرفو البعيد عن الساق و ىو يقوم بالدور  نصل الورقة -ثانيا

 األكبر في عمل النبات و ىو عممية التمثيل الضوئي .



                                   فيناك عرق رئيس تتفرع عنو عروق ثانوية و ىناك اوراق بدون عرق رئيسي .العروق :  -ثالثا
 عمى الساق :الورقة ترتيب 
 Whorledأو سوارية   الوضع  Oppositeأو متقابمة   الوضع عمى الساق  Alternateمتبادلة 

 
 :  شكل نصل الورقة

 .Eucalyptus( مثل اوراق نبات الكافورlanceolateالشكل الرمحي ) -1
 .Morous alba( مثل اوراق نبات التوت Ovateالشكل البيضاوي ) -2
 .Ipomoea( مثل اوراق نبات البطاطا Cordateالشكل القمبي ) -3
 .populus( مثل أوراق نبات الحورtringleالشكل المثمثي ) -4
 .ficus religusa( مثل اوراق نبات الفيكس لسان العصفور ovateالشكل البيضي ) -5
 .Bauhinia( مثل أوراق خف الجمل twolobedنصل بفصين ) -6
 trapaeolum( مثل اوراق نبات أبو خنجر peltateالنصل القرصي ) -7
 .calendula( مثل اوراق نبات  األقحوان spathulateالنصل الممعقي ) -8
 .convolvulus( مثل اوراق نبات العميق hastateالنصل الزورقي) -9

 . gossypium ( مثل اوراق نبات القطنreniformالنصل الكموي) -11
 .pinus( مثل اوراق نبات الصنوبر acicularالنصل االبري ) -11
 . allium cepa( مثل اوراق نبات البصل  tubularالنصل األنبوبي ) -12
 .zea mays(مثل اوراق نبات الذرة linearالنصل الشريطي ) -13
 



 
  :                                                                                                         apic قمة الورقة

 تمعب دورا في توصيفيا و ليا عدة اشكال منيا :
 acuteالحادة القمة  -obtuse               2المستوية القمة  -1
 acuminateالمذنبة القمة  -cudate               4المستدقة القمة  -3
 emarginatedالغائرة القمة  -retus                6المشقوقة القمة  -5
 apiculateالشوكية القمة  -7

                                                                                                        درجة التفصيص لمنصل 
 و التي تقسم إلى : lobed bladesفتوجد الورقة مفصصة النصل   تمعب دورًا رئيسًا في تسميتيا و تصنيفيا أيضًا 

  Althaeaت الخطمية مثل اوراق نبا   plamatifidقميمة التفصص الراحي  -1
و ىي أوراق  ficusو نبات التين  ricinusمثل أوراق نبات الخروع   plamatipartiteعميق التفصيص الراحي  -2

 تشبو راحة اليد في تعرقيا و تفصصيا .
 .colocynthisمثل اوراق نبات الحنظل  pinnatifidقميمة التفصص الريشي  -3
و ىي أوراق تشبو ريشة الطيور  papaverمثل اوراق نبات الخشخاش   pinnatipartiteعميقة التفصص الريشي  -4

 في تعرقيا و تفصصيا.
                                                                                         تعرق الورقة  

توجد العروق الوسطى الكبرى امتداد لعنق الورقة ، يمتد منيا عروق تتدرج في الصغر لتصل إلى كل مكان و خمية في 
 الورقة بحيث يصل الغذاء لكل خمية من الورقة ، و يصدر الغذاء المتكون بالبناء الضوئي من كل خمية ، و من انواعو 

 و يقسم إلى :  parallelالتعرق المتوازي 
 p.convergentالتعرق المتوازي المتجمع  -p.divergent         2عرق المتوازي المتباعد الت -1
 



 
 تشريح الورقة أحادية الفمقة و ثنائية الفمقة العادية

 
لمورقة يتناسب أيضًا مع ىذه الوظيفة الحيوية لألوراق  التركيب التشريحي  التركيب التشريح    

monocotyledons ةتتشابو أوراق نباتات ذوات الفمقة الواحدو               

خصائص عامة و في شكل الورقة الخارجي و تشريحيا الداخمي ، في ال   النباتية ،   
Dicotyledones في خصا تتشابو أوراق نباتات ذوات الفمقتين الورقة الخارجي    

 خصائص عامة و في شكل الورقة الخارجي و تشريحيا الداخميفي ال
   
 
 
 
 
 

 

الحاميتان لألنسجة الداخمية لمورقة من  lower epidermisو البشرة السفمى   upper epidermisو لمورقة بشرة عميا 
( الشمعية التركيب و التي cuticleالجفاف و العوامل البيئية الخارجية المضرة خاصة أن البشرة مغطاة بطبقة األدمة)

 و الفتحات األخرى الدمعية و غيرىا.تحيط بالبشرة إحاطة تامة ما عدا مناطق الثغور 
 



 
 

و بين البشرتين نسيج برانشيمي متمايز أو غير متمايز حسب نوعيا ففي أحادية الفمقة ىو غير متمايز وأما في ثنائية 
يتعامد عمى النسيج الداخمي حاميا الورقة من الضوء الشديد و  tissue palisadeالفمقة فيو متمايز إلى نسيج عمادي 

المحتوي عمى  spongy tissueالمحتوى عمى البالستيدات الخضراء الكثيرة جدا و تحتو يوجد النسيج االسفنجي 
انسجة  ( و لمورقة و ضمن النسيج المتوسط تنزرع الحزم الوعائية المؤلفة منplastidsالبالستيدات الخضراء القميمة )

( لنقل الغذاء المتكون  phloem(لتوصيل الماء و االمالح و المغذيات لمخاليا و المحاء ) xylemتوصيل ىي الخشب ) 
 في الخاليا الورقية إلى اماكن استغاللو و تخزينو في النبات 

                                                                                                     تشريح الورقة في أحاديات الفمقة
                                     تألف المقطع التشريحي لورقة نبات احادي الفمقة عموما من االجزاء التالية من اعمى إلى أسفل :ي
  : وىي صف واحد من الخاليا مغطى بطبقة من القشرين و تتواجد فيو الخاليا الحارسية مدقية الشكل البشرة العموية -1

                             و ايضا يالحظ تواجد لمخاليا المحركة كبيرة الحجم المسؤولة عن انثناء الورقة نتيجة امتالئيا و فراغيا من الماء .
 و يمي البشرة العموية ىذا النسيج البرانشيمي الغني بالصانعات الخضراء وىو غير زالنسيج المتوسط الغير متماي -2

                                                                                                   و مزود بمسافات بينية .متمايز 
ة بجانب بعضيا البعض )عمما باننا نميز عرقا سطيا في احاديات المنغرسة بيذا النسيج بصورة متوازيالحزم الوعائية  -3

                                                                                                  الفمقة ( و تمتاز الحزم الوعائية بما يمي :
                                                                                                                       الحزمة الوعائية محاطة بغمد -
                               مقموب و ىو لألعمى باتجاه البشرة العموية و المحاء اسفمو داخل الحزمة   yالخشب فييا اولي و ىو بشكل حرف  -
 لخاليا مغطى بطبقة من القشرين و تتواجد فييا الخاليا الحارسة مدقية الشكل و ىي صف واحد من ا البشرة السفمية -4



       
                                                                                                  تشريح الورقة في ثنائيات الفمقة 

                             العادية عموما من االجزاء التالية من اعمى إلى اسفل :يتألف المقطع التشريحي لورقة نبات ثنائي الفمقة 
                                  : صف واحد من الخاليا و تعموىا طبقة من القشرين و يالحظ خموىا من الخاليا الحارسة البشرة العموية -1
                                      ارنشيمي و يتمايز إلى نسيجين رئيسين ىما :: و ىذا النسيج ىو ب النسيج المتوسط المتمايز -2

  النسيج العمادي : و ىو يمي البشرة العموية فورا باتجاه االسفل و ىو مؤلف من خاليا برانشيمية متطاولة و متالصقة * 
                                                                                                   و غنية بالصانعات الخضراء .

النسيج االسفنجي : و يمي النسيج العمادي و يتألف من خاليا برانشيمية كبيرة الحجم و مختمفة في الشكل تكثر بينيا *
                                                         المسافات البينية الكبيرة جدا و ىو نسيج فقير بالصانعات الخضراء مقارنة بالعمادي .

: و التي تمثميا العروق و خاصة العرق الرئيسي و ىي منتشرة في كامل النصل و تشاىد أوضح  الحزم الوعائية -3
                                                                                                        من : تتألفحزمة في العرق الرئيسي و 

                                                                                         الحزمة من النوع المفتوح و ال تحاط بغمد  -
                                                                        )البشرة العموية ( و ىو مرتب في صفوف الخشب باتجاه االعمى  -
                                                                                  المحاء باتجاه البشرة السفمية و ىو اسفل الخشب . -
                                                     مة و خاصة من اسفميا من جية المحاء عادة بنسيج متخشب لحمايتياتحاط و تقوى الحز  -
و الخاليا الحارسة ال توجد إال  : صف واحد من الخاليا و تتخمميا الخاليا الحارسة )كموية الشكل ( البشرة السفمية -4

 فمقة .  عمى البشرة السفمية لورقة ثنائية ال



 
 
 

                                                                             شاذة نبات) الدفمة( تشريح الورقة في ثنائيات الفمقة
صفوف من الخاليا الشفافة و قد نالحظ فييا بعض البممورات مغطاة بطبقة من الشمعية  3-2بشرة عموية مؤلفة من - 1

                                                                                                                              لالمعة .
                                                                                                     يمييا النسيج المتوسط المتمايز إلى : -2

                                                          عمادي خالياه متطاولة متراصة إلى حد كبير غني بالصانعات الخضراء .
 اسفنجي خالياه كبيرة الحجم غير منتظمة في الشكل متباعدة تفصل بينيا مسافات بينية كبيرة فقير بالصانعات الخضراء .

                                                                                     ولة متراصة إلى حد كبير غني بالصانعات الخضراء .عمادي خالياه متطا
الحزم الوعائية : الحزمة الوعائية الرئيسية موجودة في العرق الوسطي و التي يجب أن يمر المقطع بيا تتألف من  - 3

في صفوف منتظمة باتجاه البشرة العموية و يكون اسفميا المحاء ،الخشب يعمو المحاء إذًا كما في أوعية خشبية مرتبة 
الورقة دائما  الحزمة مفتوحة و ليست محاطة بغمد كما في أحاديات الفمقة و إنما تتخشب النسج أسفل و أعمى الحزمة 

 لتقويتيا .
بشرة سفمية : مؤلفة من صفين من الخاليا الشفافة تتخمميا الخاليا الحارسة و التي تمتاز بأنيا غائرة في نسيج البشرة  -4

الداخمية لداخل الورقة و تكون محاطة بأىداب )استطاالت كبنية ممحقة لخاليا البشرة ( تعمل كمراوح لتمطف الحرارة 
     .نتح المرتفعة حول المسام الغائرة لتقميل ال

 
 
 
 

                        



 نسيج عمادي                            خاليا البشرة                           طبقة شمعية   

 
 ثغر غائر                   اىداب                 نسيج عمادي    نسيج اسفنجي

 
البذور ) الصنوبر(                                                                              معراةتشريح الورقة في 

البشرة الخارجية صف من الخاليا المغطاة بالقشرين السميك و تكون الخاليا الحارسة موزعة حول ىذه البشرة و ىي  -1
                                                                                                                  غائرة نسبيًا لتقميل النتح .

يمي البشرة النسيج المتوسط و الذي يبدأ بصف أو أكثر من خاليا تحت البشرة)منطقة خاليا متخشبة لتقوية الورقة ( و  -2
البشرة الداخمية صف من  -3وات الراتنجية بوضوح ىو نسيج غير متمايز مؤلف من خاليا بارانشيمية و نالحظ فيو القن

                                                                                       الخاليا الشفافة و تأخذ شكل المقطع األساسي
                                                                                تحيط البشرة الداخمية تكون منطقة النسيج التحويمي . -4
( حزمة عمى األكثر و فييا نالحظ أن الخشب يعمو المحاء و أن 2-1منطقة الحزم الوعائية و ىي محدودة العدد من ) -5

 أوعية الخشب ناقصة و مرتبة في صفوف.
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

   
 

 
 
 

 نهاية الجلسة العملية


