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املقدمـة
Anatomy: لتشريحا

يل اليتتعصىلتتعصريالتت صريتت  صيد تتىAnatomyيستتدم مصطلتتالتصريد تت يتص
دررستتعصت كا تت صكتت حصواتءرأ صنبصات تت ل صبغيتت ص  تت  ستتءر ر صت ت يتصرياتت احلصر تت ص

لتتتعصرالرت تتت  صريتتت ر ل صبريا اتتتعصر ءنيتتتءدءص تتتتصنى تتت  رصر مدل تتتعصبريداتتت  صى
يل اليعصىلعصر ءنيءدص تصرخل ايصبرألاتسجعصبرألى   صطعص ا ه ،صبيسدامل

نبصت تت يتصرساتستتت حصنك تت صطتتتحلصستتءرر،صبياتتتحلصاغرصند تتلصىلتتتعص تت رصر لتتتالت
دلصداليعصلطتعصىلتعصىلت ص ت  صطتحلصىلتءمصر ات ءصPlantس ق صكلمعصات  تص

Plant ءصىل صت  يتصرين  تص Anatomy .صبسء صاتدنت بلص صدررستدن 
.   رصت  يتصرين  تصنبصت كا  صري ر ل 



Plant Anatomyتشريح النبات 
ايصبرألاتستتتجعصب تتءصدررستتتعصرياكاتتتيصريتت ر ل صيلن تتت تصبريا اتتتعصر ءنيتتءدءص تتتتصرخلتتت 

ء صاتؤكتتت ص صبستتت. بريتتتنا صرينستتتاجاعصبرألى تتت  صر مدل تتتعصر اءاتتتتعصيلجستتت صرين تتت ي
اتعصري رااتع،صبتاا هت صدررسدن ص لءرءصرااسعصىلعصرياركاتيصري ر لاتعصيلن ت لتصريءى ا

Angiospermsب  صعصرين  لتصك سا تصري  برص. يلقا مص ءظ ا ه صر مدل ع
طتتتعصريداتت دصاسصدررستتتعص اتتت صرين تتت لتGymnospermsبىتت رايتصري تتت برص

اقا صت ركاتيصبريس يص صغي صي نيعصاسصت. ري  رااعصب  صعصىن صدررسعصرألاتسجع
حصنيسمه صاط صطحلصننيس مص  رصرين  لتصىحلصغري  صطحلصرين  لتصري  رااعصرييتصيداءص
. لاعصبرو ءصنبصطحلصاتءعصبرو صطحلصرخل ايصغرتصرياكايصر د    



:لءمصرآلتاعاحصىل صت  يتصرين  تصي صى اعصبثاقعص الصطحلصريا
Cytologyىل صرخللاعص•
Histologyىل صرألاتسجعص•
Biochemistryىل صريااما  صر اءيعص•
Microtechniqueرجمله يعىل صريدح ريرتص•
Physiologyري ساءيءنيا ىل ص•
Taxonomyىل صريدلنافص•
Ecologyىل صري ائعص•
Geneticsىل صريءررثعص•



Plant bodyاجلسم النبايت 
ءى ااعصر مدل تعصابي غ صطحلصرال د ف تصريا ريءص تصرين  لتصري

رتص صر اهتتتتت صبر جتتتتت صبري تتتتتالصرين تتتتتت يصطتتتتتحلصنى تتتتت  صب تتتتتتجريص
 تتت لتصاالصنحص نتتت فصصتتت عصى طتتتعصت تتتافصفاهتتت ص اتتتعصرين. بن تتتج ر

ااستت صغبصري رااتعصب تت رصريلتت عصنحصرين ت تصيداتتءحصىتت دءصطتحلص تتءرصرص
اتت  ص صصتت  تصبياهتت ص تت رصراستت صرين تت يصتاتتءرر صى ي. ني ات اتتعزبراتت 

زصهلتتتتت رصراستتتتت صريدملتتتترتصرياكاتتتتتيصبريتتتتتءظا  صطنااستتتتتعص صريدماتتتتت
ايصبناتستتجعص  رنياتت  صاسصنى تت  صبدر لاتت  صاسصناتتتءرعص دل تتعصطتتحلص تت 

.مثصاتا صاتساجاع



 تتعصراتت رصبابيتت غ صطتتحلصتتت ر لصرألنيتتزر صرين  تاتتعصر مدل
 ص ت لصبررت  طهت ص ت ا. بريءراعصبريس دصبكت ي صريز ت ء

ستتتعصرين تتت تصفتتتاءصاتتتءصراستتت صرين تتت يصفتتت حصطتتتحلصر  اتتت صدرر
اتتتتحلصكأى تتتت  صطن لتتتتلعص ا تتتته صىتتتتحلصريتتتت ا صرآل تتتت صبي
راستت صجيتتيصنحصالصيؤكتت صىلاهتت صاسصدرنيتتعص  تت صبوتت ء

(1 الص.) رين  يصر دا طلعصبجتاله صكأنيزر ص دل ع





ساسيين بصورة عامة إلى جزئيين أالجسم النباتي ويمكن تقسيم 
ـ:هما

Rootالمجموع الجذري ـأ  system
وهو الجزء الذي ينمو عادة تحت سطح التربة ويشمل الجذر 

.والجذور الجانبية

Shootالمجموع الخضري ـب  system
مله وما تحـوهو الذي ينمو عادة فوق سطح التربة ويشمل الساق 

.من أوراق وأغصان وأفرع مختلفة

لقيام ومتكيفاً لمتحوراً وعلى الرغم من أن الزهرة تمثل عضواً 

أو حورةمتبعملية التكاثر وأن معظم األجزاء الزهرية تمثل أوراقاً 

 ً صل ، إال أنه من المفيد فصل الزهرة كعضو منفمتحورةسيقانا

ةمورفولوجيمن صفات بهودراسته منفردا نظراً لما يتميز 

.وتشريحية



:وعلى  هذا األساس يمكن اعتبار الجسم النباتي مكوناً من األعضاء اآلتية

Rootالجـذر ـأ 

Vegetativeخضرية ( أعضاء ) أجزاء Stemالساق ـب  organs

Leafالورقـة ـج 

 Reproductive organتكاثري( عضو ) جزء Flowerالزهرة ـد 

ف بأنها مجموعة أعضاء بعضاً منها • الطلع ) ية تكاثرأعضاءاً ولكن الزهرة قد تُعرَّ
Sepalsالسبالت والبتالت) والبعض اآلخر منها خضرياً أو عقيماً مثل ( والمتاع 

and petalsة وبما أن موضوع دراستنا في الغالب هو النباتات الزهرية الراقي

Gametesج وهي من الكائنات التي تتكاثر تكاثراً جنسياً حيث تكون فيها األمشا
المشيجيأو ما يعرف بالطور Haploidالصبغيةأحادية المجموعة 

Gametophyte الالقحةوعند تكوينZygote في الخليةالصبغياتيصبح عدد

والطور السائد في هذه المجموعة من النباتات Deploidالصبغيةثنائي المجموعة 

كل فقصير جداً ويتمثل فيالمشيجيأما الطور . Sporophyteالبوغيهو الطور 

) لراقية حياته في النباتات االبوغيويبدأ الطور . من حبيبات اللقاح والبويضة
Zygoteكخلية واحدة ثنائية المجموعة الصبغية هذه الخلية هي االقحة ( الوعائية 



انتصيداءحصاتداجعصغي صر( راتقس مصغريصط    ص) ب ا صنحصمت ص ا ءصراتقس ط تص
Embryoءحص ا صرسات  تصبطحلصرانتصيداريل  اعري  صتاءحص  ايرصثن ااعصرجملمءىعص

تص ساا  ص صت كا  صرين  تصريا طل،صبرانتصاغرصط صاءرحصابين  تصر اق صرياكايصف ات صيل 
(.2 ال)ريزبرا واثصيداءحصطحلص الص ءر ص  ط  ص ا دصطحلص

رسم توضيحي جلنني نبااتت ذوات الفلقتني( 2)شكل 





:كيفية تكوين النبات املعقد الرتكيب من اجلنني البسيط الرتكيب
تصىلعصط  ص ءرصيءصفحلن صنينتصرين  لتصري  ريعصف ات صيءني صطناقدتصاات  ااد

shootيلس دصريقم رانتصمه صرينساجصرسات  ا ص Apical meristem of نبص
rootيلج رريقم برينساجصرسات  ا صShoot apexامعصريس دص Apical 

meristem ofنبصامعصرا رصRoot apex قهم صب ن   ص  تتصر ناقدتصبط صي رف
اسص  ايصبناتسجعصSpecializationب لرتصDifferentiationطحلصمتازص

طحلصغي صيدحءلصOrganization دل عصمثصت تا ه ص صاتا مصطاتصيداءيحلصرألى   ص
)  برءصوا ءصرين  تصطحلصدري ءغ رانتصري ساطصرياكايصاسصات  تصأط صطاق صمي لصرياءرص

(.1 الص



Internalالداخلي جلسم النبات التعضى organization of
Plant body

 رني ص تتتت صيداتتتتءحصراستتتت صرين تتتت يصدر لاتتتت  صطتتتتحلصبوتتتت رتصطدماتتتتزءص صر اهتتتت صرخلتتتت
تص لءيتتعصتستتمعصرخلتت ايصبكتتلص لاتتعصاتت  صتتت ررصبتلتتدح صطتتعصرخلتت ايصرجملتت برءص تتءردص تت

Middleابيلتتتت احعصريءستتتتاعص lamellaري اداتتتتع،صبريتتتتيتصتداتتتتءحصطتتتتحلصر تتتتءردص
Pectic substancesصنبصاطتت صبظا اتتر د تت   يداتتءحصومءىتتعصطتتحلصرخلتت ايص  

بتادم صر د ف تصTissues  رصرجمل طاعصت ىعصابألاتسجعص. ت كا ا  صنبصك مه صطا  ص
.ت  طه صطعص ا تنءعصررصبت ركايصرألاتسجعصىلعصرال د ف تص ص دءايتصرخل ايص

ستتتاطصفتتت ا صرألاتستتتجعصتداتتتءحصطتتتحلصاتتتتءعصبروتتت صطتتتحلصرخلتتت ايصبيستتتمعصاتستتتاجص 
Simple tissue .عصيستتمبب ا تته صيداتتءحصطتتحلصنك تت صاتتتءعصبروتت صطتتحلصرخلتت ايص

Complexابينساجصر اق ص tissue .



ت كا ا  صببظا ا  صا  صتا احصت تايصرألاتسجعص صرين  تصريا طلصب صطاا صنى   رصياا ص
اتتتءحصنيهتتت زر صت( رألاتستتتجعصريدءصتتتالاعص) ىتتتحلصتءصتتتالصري تتت ر صبر تتت  صر ستتتؤبيعف ألاتستتتجعص. طاتتت  ص

اتستتجعصتامتتلص تت رصرأل. طدم ستتا  صميدتت ص صكتتلصى تتءصطتتحلصنى تت  صرين تت تصب صرين تت تصريا طتتل
 صرألاتسجعصغريصنط. ىلعصتءصالصنط كحلصرطدل  صر   صبطل اتعصري  ر ص ن طقصرينمءصبريدمزيحل

طت   ص) اتعصطاانتعصر ءصلعصفه صني   صطدللعصطتعص ات صباتا طهت صيت لصىلتعصبنيتءدصى ات تص ان
.(ط لصريد ىا صبريدمزيحلص) نبصبظ افصطدمللعص(  تصريدمزيينصبر ءصلص

 صرين  يصفق صبي  برءصمتاازصرألاتسجعصاسصبو رتصك ريءصطاه ءصريءو ءصرألس ساعصيلجس
Tissueراتتامصطلتتالتصريناتت مصرينستتاج ص systemاالصنحصتلتتنافصرخلتت ايصبرألاتستتجعص

.ر  تيصيلن  تبياحلصال  صطحلصرأل  ص  رصريدقسا صي   صريءصف. يادربصط يقعصى ءرااع



: نط ص ا صريالم  صفاقسمءحصرألاتسجعصرين  تاعصاس
Dermalاتساجصبا ا ص• tissue
 Vascular tissueاتساجصتءصال ص•
Mecaniealدى ط اتساجص• tissue
Secretoryاتساجصاف رز صص• tissue
Groundاتساجصنس س صص• tissue

اءصاحصرينمتتتءصريتتت  صألتتتلص صن صنيتتتز صطتتتحلصننيتتتزر صرين تتت تصب صن صى تتتءصطتتتحلصنى تتت  رصطنتتت صفتتت
Primary صات تتتتء رصوتتتتوصتءاتتتتفصاتتتتءصريا تتتتءصرين تتتت يص صرياتتتتءلصيالتتتتقصىلاتتتت صابينمتتتتتءصرال دتتتت را

growthبراس صرين تجصيادربصنيستم  صر دت راا  صPrimary body .ب اتعصرألاتستجعصر داءاتتعص ص
Primary تت رصري تتاءصأجتتتعصطتتحلصناتستتجعصاات تت ااعصر د رااتتعص meristems .باتت صيقدلتت صرين تت تص

ا تءصرين ت يصنط صرينمءصري  صألتلص ات صرستدام لصرستدا يعصري. طءلصوا ت صىلعص  رصرينءعصطحلصرينمء
Secondaryبريتت  صيستت يصزايدءص صعتت صنى تت  صرين تت تصفاستتمعصابينمتتءصري تت اتء ص growth

Secondaryبرألاتسجعصرين جتعص  لص ت رصري تاءصطتحلصرينمتءصتستمعصابألاتستجعصري  اتءيتعص tissues
Secondaryبراست صرين ت يصر داتءحصنثنت  صغيت صيستمعصاباست صرين ت يصري ت اتء ص bodyبريت  ص

بتقست صرألاتستجعص.  ت اعا صألص لصراس صرين  يصرال د را ص  صعص صريساق حصبرا برصيلن  لتصرخل
(.2ني بلص) ناتسجعصاات  ااعصبناتسجعصطسد ميعص: رين  تاعصوسيصرين   صرالاتقس ط صاس



The plant cellاخللية النباتية 
برياتتت ينص( ىتتت ينصات تتت يص) Schleiden تتت ي يحلمصنطلتتتقصرياتتت ينصرأل تتت  ص1839 صستتتنعص

بط تتمء  صنحصرخللاتتعص تت ص Cell theoryاتا يتتعصرخللاتتع( ىتت ينصواتتءر ص) Schwann تتءرحص
.ريءو ءصرياكا اعصبريءظا اعصيلا احلصر  صبن  صتن أصطحلصراتقس مص لاعصس  قع
اتتخص لاتتعصاتستت عصاسصبع. بهلتت رصف خللاتتعص تت صريءوتت ءصرياكا اتتعصبريءظا اتتعصيلاتت احلصريا تتء صر تت 

. بطانت رصر ستاحلصريلت ريCellulaطحلصرألصلصري تاينصCell  ايصرينحل،صبا صن  تصريدسماعص
Robert تتءفبنبلصطتتحلص تت   صرخلتتتلاعصرب تت تص Hookeصريقتت حصريستت  عصى تت صر تتا د ص ص 

رتصىانتتعصواتتعص اتت صغيتت ص  تاءصبطتتحلص تت لصفحتت. اات عصطتتحلصاتستتاجصري لتتتص تت     صك ت ر ص تت دصتتت رر
ء  زمريرببتتتتتتتتتتنبصابيرببتء  ستتتتتتتتتخرنىصستتتتتتتتت ا  صدر تتتتتتتتتلص تتتتتتتتت رصريدجءيتتتتتتتتتفصنطلتتتتتتتتتقصىلاتتتتتتتتت صفامتتتتتتتتت ص اتتتتتتتتت ص

Protoplast or protoplasmت ربح تتمثصزردصرال دمتت مص تت رصريستت الصوتتوصركد تتفصرب تت تص
Robert Brownنيستم  صكتت باي صنطلتتقصىلاتت صرستت صرينتتءرءص (Nucleus )(. مص1831) ىتت مص

 دءصريتيتصاتاطصابينتءرءصرست صبريالريصرخللء صمثصنطلتقصىلتعصر تريرببتء  زطاعغي صريدماازص تصر  دءصتلع
ءا صمثصبطتتتتحلصمثصتءريتتتتخصركد تتتت ف تصطاتتتتءأتصرخللاتتتتعصنبال صابجملهتتتت صري تتتتCytoplasmريستتتتادء  زم

(.  2 الص) ابجمله صرسيااب ص



عصأد صري ر ل صيلم ايص صريا ان تصر اريدا  احصط ىص
:متاازصاتءىتصطحلصرخل ايصمه 

Prokaryoticخلية بدائية النواة ـ1
للعصىحلصب  ص سااعصري الصبالصادء صىلعصبو رتصطن 

يند  صDNAيداه صبظ افصطاانعصكم صنحصو ط صريسادء  زم
.    صنيز صك ريصطحلصرخللاعصدبحصنحصياءحصضمحلصغ  صغ  ا

دريايصبري ادريايصبرألوا  صرييتصتدلفص  رصرينءعصطحلصرخل ايص  صري ا
(.ر زراعبرياح ييصرخل  ر ص) ر زراع



Eukaryoticالنواة  حقيقيةخلية ـ2
بتقس ص  رصر زراعريايص اعصرألوا  صرين  تاعصط صى رصري ادريايصبري اد  بتدلفص

ياكزص صDNAفح ط ص. رخللاعصدر لا  صاسصننيزر صممازءصتاه صبظ افص دل ع
  لصري ءا صتقءمصبريدم ا. رييتص  بر  صتءني ص صرينءرءصرحمل طعص     صاتءب ريل  ا ت
كم صنحصريدن سصرخللء صيد صىحلص. Plastidsري  سدا رتص ريءصيالقصىلاه صى ا ت

ري كدءسءط تكم صنحص. Mitochondriaط يقصرألنيس مصريس حاعص
Dictyosomesحلصريرببتتص انم صيد صتاءي. ت  زصط دءصرا ررصرخللء صباتءرتجصن  ى

براه زصري   ا صري  صيسمعصابي  اعصRibosomesري ري ءسءط ت ءرساعص
Endoplasmicرسات ب  زطاع Reticulum .برألغ اعصريا ا ت اعص  رص

رألس س صريسادء  زمنبصHyaloplasmط مءرءص صط دءصس العصتسمعصاب  دءصر اعص
Ground plasmابيسادءسءلنبصط صيا  صو ي   صCytosol.







Protoplastالربوتوبالست
اتتءأتصرخللاتتعصط ىتت رصبرينتتءرءصبيالتتقصىلتتعص اتتعصطريستتادء  زمياتتينصر تت دءصر اتتعص صن ستتطصطا اتاهتت صبت تتملص

(.2 ال،ص) را ررص
Cytoplasmالسيتوبالزم

بتاتتتتءحصريتتتتنا ص. زطاتتتتعريرببتء  رأل تتتت ىصبغتتتتريصريرببتء  زطاتتتتعغ بيتتتتعصاتتتتاطص اتتتتلصر تتتتءردص  بتء  زطاتتتتعطتتتت دءص
اتتزر صغ تت اا  ص  صتتعصري تت اعصبياهتت صطدج اتستت  صنبصو ا اتت  صاتتخصرجملهتت صري تتءا صبياتتحلصي اهتت صمت. ري  تت ااعص صرخللاتتع

تت ص. اتتخصرجملهتت صرسياتتاب E. Rرسات ب  زطاتتع  صيستتمعصابي  تت  صأواتتعصنيتت ررصرخللاتتعص   تت ريستتادء  زمبأ 
رييتعصو ا ت تصيا ريستادء  زمبي ت صTonoplastبأواعصف ر صرخللاعص   ت  صدر لت صEctoplastرخل رني صص
ني صيل تتتتتتت اعصريتتتتتتتيتصاطتتتتتتت صنحصتاتتتتتتتءحصطلاقتتتتتتتعصنبصطلدلتتتتتتتقعصابي  تتتتتتت  صرخلتتتتتتت رصري ي ءستتتتتتتءط تابسضتتتتتتت فعصاسصب  بتناتتتتتتتع

 تتتتخصهلتتتت صتستتتتمعصطتتتت دءصنس ستتتتاعصينصيداتتتت  ص اتتتت صىلتتتتعص تتتتالصاريستتتتادء  زمبمياتتتتلصريا تتتتريصاسصنحص. رسات ب  زطاتتتتع
Groundرألستتتتت س صابيستتتتادء  زم plasmنبصر تتتت دءصر تتتتتاعصHayloplasmنبصطتتتت صياتتتت  صرآلحص
 ا اتتعصبطتتحلص تت رصغرتصط ااتتعصغ تت ااعصنبصوريرببتء  ستتخا  لتتعصيلدحلتتلص صبى تتا ت،صCytosolابيسادءستتءل
بري كداءستتتتءط تERرسات ب  زطاتتتتعبصرألنيستتتت مصريستتتت حاعصبنواتتتت أ صري تتتت اعصري  ستتتتدا رتبرينتتتتءرءصريا تتتتا ت

Dictyosomesايصر اتتعصكمتتت دءص صرخلتت ريستتتادء  زمبياهتت ص. برأل تتريرحصاتت صيادتتربرحصطتتتحلصرألاتامتتعصري  تت ااع
را تتعصبر تتءردصري ريا  ءري ررتاتتعكمتت صتءنيتت صرألطتت مصبر تتءردص. ٪صطتتحلصطاءأتتت 90-85اتلتتفص تت  فعصياتتءءحصر تت  ص

 اتتءأتصرألس ستتتاعصكمتت صتءنيتت صريرببتانتتت تصبريتت  ءحص صو يتتعصغ بيتتعصب تت صر. طند تت ءص صصتتءرءصنيءاتاتتعصنبصنيزيئاتتع
(.2 الص) ريسادء  زميلنا صري   ااعصر ءنيءدءص ص



Plasmaاألغشية البالزمية  membranes
ءحصطتتتتتحلصغ تتتتت  ص،صبتداتتتتتابيستتتتتادء  زماتتتتتاطصستتتتتادء  زطاع تتتتت صنغ تتتتتاعص

Tonoplastبغ ت  ص  زطت صدر لت صEctoplast  زطت ص ت رني ص or
Endoplastدتتصبتداتءحصطتحلصط قطلاماات طا7.5ب ت صرااقتعصنيت رصوتءر ص

هت صرسياتاب صطزدبنيتعصدركندتصيءني ص انهم صط قعصاي عصف اعص،صبتاه صاخصرجمل
ءحصطتتحلصنيزيئتت تص  بتاناتتعصرياكاتتيصاتاتت ر صيءنيتتءدصط قتتيتصريرببتتتتصري ركنتتعصبريتتيتصتداتت

صتت تصطندامتتتصطن لتتلعص انمتت صتداتتءحصريا قتتعصري  ناتتعصطتتحلصنيزيئتت تصطارصتتعص 
لمتت  صباتت صتءصتتلصريا. يداتتءحصكتتلصطنهتت صطتتحلصرناص تتيصيلمتت  صبغيتتلصكتت ررصيلمتت  

 بتانتتتت تصرآلحصاسصنحصري  تتت  صيداتتتءحصطتتتتحلصط قدتتتتصطتتتحلصريتتتت  ءحصيتتتن مسصفاهتتت ص 
(. 3 الص) ك بيعصتاربصط قدتصري  ءحصبتربزصىلعصني ات اهم ص





السيتوبالزماملكوانت األساسية للنظم الغشائية املوجودة يف 
Endomembrane system  .

ريس حاعصبرألنيس مري  سدا رتبت ملص اعصرألغ اعصرخللءيعصط ى رصنغ اعص
:بطنه ري ريبكساعبرالنيس م

Endoplasmicاإلندوبالزميةالشبكة ـأ  Retiulum
نبص  صغ   صطزدبجص( Cistemae)   صاتا مصطحلصف رغ تص  طعصأبغ اعص

متألصرخللاعصالات ب  زطاعربري  اعص. أاطص   ر صضاقصأدء صبسا  صغريصطا ب صرياكاي
ىلعصتا افص ساتصغ  ا صدر ل صك ريصتدءزعص  ي صرألاتزمي تصكم صمياحلصنحصتامل

 صنحصهل صوءر صبا صتقءمص نقله صطحلصطا حصاسصآ  صبا صبنيرألي ا نبصجتماعصرينءرتجص
(.Staehelin,1997) طناقعصبظا اعص صرخللاعصرين  تاعص16

لاه ص  رتصريساتصرخل حلصاغرصريدلقخصىرالات ب  زطاعبتءصفصري  اعص
(.4 الص) بابيساتصرألطلسصاغرص لخصطنه صري ي ءسءط ت





Plasmodesmataالسيتوبالزمية ( اخليوط ) الروابط  ـب 
خللاتتتعصر اتتتعص تتت صتلتتتلصرستتتادء  زطاعتاهتتت صاتتتخصرجملهتتت صرالياتتتاب صكماتتتء ص

طلامااتتت بطا40جي بر تتت صطتتتحلص تتت ايصواتتتع،صب تتت صنات ء اتتتعصري تتتالصاا  تتت صوتتتءر ص
 صت كاتتيصك اتتفصبيءنيتت ص  ر لتت صفتت ر صيدءستتاريستتادء  زمبهلتت صنيتت ررصي تت  صغ تت  ص

جماتتعصاطتت صطدريستتادء  زطاعبتءنيتت صريتت بر طصCoreغتتريصطاتت ب صيستتمعصابيقلتتيص
لاتتتعص صطءرضتتتعصرال د رااتتتعصنبصطد  اتتتعص تتتادصنيتتت ررصرخلرينق يتتتعمتتتت ص تتت لصر قتتتءلص

 تتالص) ردصري  رااتتعصطدات دءصباتت صتد ت عص تت رصريت بر طصبيادقتت صنحصبظا دهت صاتقتتلصر تءص
5.)





Nucleusلنــواة ا
. ادء  زمابيستتتتاهتتت صرينتتتءرءص صو يتتتعصىتتت مصرالاتقستتت مصىلتتتعص ائتتتعصنيستتت صكتتت ب صنبص ا تتت ب ص  طتتتعص

Nuclearبت لتتتفص   تتت  صطتتتزدبجصرااتتتقصياتتت  ص   تتت  صرينتتتءرءص membraneبيدلتتتلصابي تتت اعص
  صرينتتتءب صري  زطتتت صبيءنيتتت صدر تتتلصري  تتت. ابيستتتادء  زمباتتت صتدلتتتلص  هلتتت ص دتتتءايتصرينتتتءرءصرالات ب  زطاتتع

برينتتتتتتتتتتتءيعريا بط تانتتتتتتتتتت تريتتتتتتتتتتيتصتدم تتتتتتتتتتلص صReticulumبري تتتتتتتتتت اعصNucleoplasmرينءبيتتتتتتتتتتعص
Nucleolus .(.6 الص) بينصياه صرجمله صراليااب صن صمتازصغ  ا صدر لصرينءرءص

كمتت صتدماتتزص ءنيتتءدص. ء  زمريستتادبمتدتت زصرينتتءرءص لزبنيتتعصك تتريءصباتستت عصريرببتانتت تصناتتلصفاهتت صممتت ص تتءص ص
بياحلصرأل ريصياءحص نست عصناتلصRNAو طلصر  دءصريءررثاعصنبصرااناعصبك ي صمح صDNAمح ص

طتت تصريءررثاتتعصر مزاتتتعص صب اتتعصر الءصرينتتءايتنبصرينءيتتعبياكتتزص لتت عص  صتتعص صريستتادء  زمممتت ص تتءص ص
.Genomeرينءرءصيالقصىلاه صطلالتصرجملمءىعصريءررثاعص

Nucleolusالنوية
بننيستتتت مص  طاتتتعصباتلتتتفصصتتتل عصبنكتتتربصك  فتتتعصطتتتتحلصريالتتتريصرينتتتءب صبادتتتء صىتتت دءصف رغتتت ت

بريرببتانتت تصطتتعصولقتت تصRNAتامتتلصكم ركتتزصيداتتءيحلصر متت صرينتتءب صرينتتءايتبيادقتت صنحص.  لءريتتع
بكت ي صrRNAتات  ص نت طقصتاتءيحلصادتء صىلتعصومءىتعصطتحلصDNAك ريءصطتحلصر مت صرينتءب ص

.ري ي ءسءط تنط كحلصيداءيحلص





Plastidsالبالستيدات
ننيستت مص  بتء  زطاتتعص: ب تت ( مص1676) يءفانهتتءفركد تت ه صرياتت ينصفتت حص

ن تتتتت لتصغرتصبظا تتتتتعصب تتتتتالصطدملتتتتترتصباتتتتت صالصتءنيتتتتت صري  ستتتتتدا رتص صري
يدلتتتتتنافصريءرطئتتتتتعصب  صتتتتتعصري  ستتتتتدا رتصرخل تتتتت صكمتتتتت ص صري اتتتتت ايتصىلتتتتتعصر

 تلصطحلتيصبروت ءصكمت ص ص ات صرياح يتيصط  سدا ءنبصا صتءني ص. ريق مي
ىتتتت در صك تتتترير صطتتتتحلصنطتتتت ص صرين تتتت لتصري رااتتتتعصفتتتت حصرخللاتتتتعصادتتتتء . رالستتتت ريبنيرير
بومءىتتتعصننيستتت مصيزنيتتتعصاتتت  ص   تتت  صطتتتزدبجبري  ستتتدا رت. ري  ستتتدا رت

نبياتتتعص رت  ستتتداطتتتحلصري  ستتتدا رتبتن تتتأص. طاقتتت ءصطتتتحلصرألغ تتتاعصري ر لاتتتع
Proplastidsرخللاتتتتتعصغرتصنصتتتتتلصطد تتتتت   صمثصي تتتتت ص صريدماتتتتتزصطتتتتتعصمتاتتتتتز

  تتتتت صبالصيتتتتت ت طصنحصتداتتتتت ث ص صرالاتقستتتتت مصر  ري  ستتتتتدا ءبتستتتتتدااعص. باء تتتتت 
(.  9-7) ن ا ل) راتقس طه صاباتقس مصرخللاعص



:وسيصبنيءدصنبصغا  صرألص   صاسبالستيداتلربتقس ص
لبالســـتيداتابيتتت  لصضتتتمنه ص) Chromoplastsطلءاتتتتعص  ستتتدا رت•

(Chloroplastsاخلضر
.Leucoplastsعدمية اللون بالستيدات•

:اسالبالستيداتنط صري ن صري   صفاقس ص
     سدا رت•
ى ميعصريلءح  سدا رت•
طلءاتع  سدا رت•

رخل تت ص ستتدا رتري ألمهاتتعصيل  ستتدا رتبغ ي تت  صطتت صيؤ تت صابيدقستتا صرأل تتريص
.ن  تواثصن  صتلايصدبرر صك رير ص صىملاعصري ن  صري ءا ص صري



اخلضر البالستيدات
عصبرألنيتزر صريق ي تعصطتحلصرينساجصريءستا صيلءرات)  صرألاتسجعصريدم الاعصري  سدا رتيءني ص  رصرينءعصطحلص

. عصريءى ااعبا صتءني صنوا أ ص صرألنيزر صري اا ءصىحلصري ء صط لصرانتصب  ات امعصرألاتسج( ري ء ص
.  دتتتتترخل تتتت صننيستتتت مصا صتتتتاعصري تتتتالصنبصطقاتتتت ءصكتتتت يا قصب تتتتاله صبوجمهتتتت صىتتتت دءصابري  ستتتتدا رت

Plastidطتتحلصغ تت  صطتتزدبجصيستتمعصغ تت  صري  سدتتتا ءص( 8 تتالص) ري  ستتدا ءبتاكتتيص envelope
( grana) راتتتتت رأ صيالتتتتقصىلاهتتتتري  ستتتتدا يعبأتتتتاطص جمءىتتتتعصطتتتتحلصر  ا تتتت تصريستتتتادء  زمي لتتتتله صىتتتتحلص

ب تتتتت صطاءاتتتتتتعصطتتتتتحلصنكاتتتتت اصط لاحتتتتتعصت تتتتت  صرألاتتتتت ر ص تتتتت درص   تتتتت  ص ااتتتتت صنب( granum) بط تتتتتت د  ص
بياهتتت صTylakoidsريد ي كءيتت زنبص( lamellae) ابيلتت اح تتستتمعصنواتت أ صط ااتتعوءيلتت تص

-Intergrana) ني راتاتتتعتدلتتتلصطتتتعص ا تتته صريتتت ا صىلتتتعصطستتت ف تصطاانتتتعص لتتت  اتص تتتتصراتتت رأأبحص
lamellae )ر  ءءبريل  اتصى دءص صط دءصغريصطا بفعصرياكايصتسمعصرا رأبت م ص(stroma )نبص

ي  ستدا رتصرخل ت صبياز صاتءلصر( ريالءربفالص) ريام ءر  صرألط كحلصرألس ساعص ءضعصبرا رأ. ريسابط 
.ت رأاسصى ميعصريلءحصنوا أ صاسصاللصرجل



) نتتتتتتت تريا ربتان تتتتتتت  رصوستتتتتتتيصاخلضـــــــر البالســـــــتيداتبمياتتتتتتتحلصتقستتتتتتتا ص
Evert, 2006 )اس:

Globular   صك بيعصص  سدا رتت1 chloroplasts
Membranous   صغ  ااعص  سدا رتت2 chloroplasts
Tubular   صنات ء اعص  سدا رتت3 chloroplasts
Crystalline   ص لءريعص  سدا رتت4 chloroplasts







امللونة البالستيدات
داالعصن ا ال صطدا دءصفمنه صر سامللونةالبالستيدات  ص

 الص) ق ياعصبر  للعصبريزربيعصبر سد ي ءصبى دءصط صتاءحصص  ر صنبص  ت
.  وتيناتالكار بتد عصرألص   صر سئءيعصىحلص  رصرأليءرحصن   رص(. 8

كم ص ص ربتترياا صادء صىلعص لءررتصن   رصر لءاتعصوالبالستيدات
 ل لصكم ص صريوه يعرازرصبمث ءصريام ط صنبصوزمصطحلص اء صاخص

كم صنحصلبالستيداتارألمح صبينصي  خصبنيءدصغ  صطزدبجصوءلص  رص
  رتصب ا صبظا ده صينصتا  ص ا ،صبياحلصا صتلايصدبرر ص صني  صر 
.  ري م رصبري  برر اءرأتصسمت مصىملاعصريدلقاتصبك ي صتسه ص صراتد  ر

(.Ravin,et,al2005) بآ تتتت بحصصري تحل





عدمية اللونالبالستيدات
طد  بتعص ص زمريرببتء غريصبرضحعصريدح ي صب  صكدلصص ريءصطحلص  سدا رت

 عصري اا ءصىحلصري الصبغريصا دعصتدجمعصى دءصا  صرينءرءصبتءني صى دءص صرخل ايصري  ي
ي   ءصبتادربصري ء صك ينم عصابيس دصبك ريصطحلصرألنيزر صرألرضاعصبك ي صتءني ص ص  ايصر

 ت  صياتلقصى ميعصريلءحصنط كحلصيدجماعصطت دءصرين  ،صبىن ط ص درتصهل رصريري  سدا رت
Amyloplastsنشويةبالستيداتىلاه ص

(.9)  الص)



Mitochondriaاألجسام السبحية 
ب تتت صطاتتتءأتص  بتء  زطاتتتعصواتتتعص( مص1900) ريدمتتت حركد تتت ه صرياتتت ينصرأل تتت  ص

 ا ت تصطاا بطارت،صتاهت صاتخصرجملهت صري تءا صكح6طاا بطاصبطءهل ص0.5اا   صوءر 
ي ءصنبصطستتداالعصنطتت صاتتخصرجملهتت صرالياتتاب صفداهتت صاطتت صطستتد . صتت ريءصطستتد ي ءصنبصىلتتءيع

ثناتتت تبصغ تتت  صطتتتزدبجصراتتتز صريتتت ر ل صغريا تتتا تبنواتتت أ صننيستتت مصط للتتتعصأتتتاطص تتت رص
cristae ر صري  تت  صبتءنيتت ص تتتصننيتتزص. متدتت صاسصريتت ر لصيتتزايدءصريستتاتصري  تت ا صريتت ر ل

يد ات صريست حا تبيقت لصنحصاتء. ط دءصغريصممازءصنبصطا بفعصبيانه صغ ي ت  صتداتءحصطتحلص ت بتت
 ر لاعص صدبرءصبتءني صى ءصناتزمي تصطحلصضمنه صرألاتزمي تصري. راتقس مصط    صكا يقعصيلدا ث 

بري ري ءستءط تDNAىلتعصمحت صريست حا تبات صادتء ص. برساتزميت تصر ؤكست ءك  س
برص ص  وتتعصطتتءتصباتت صتقتتءمص تت . ر    تت ابساتقستت مبياتتحلصاتت رل صريءررثاتتعص تت بدءصبتداتت ث ص

(.Evert, 2006) رخللاع





Golgiأو Dictyosomes( جـــــــــوجليأجســـــــــام ) الدكتيوســـــــــومات
Apparatus

داتتءحص صرخللاتتعصر اءراتاتتعصب تت صى تتا تصت( مص1898) نيتتءا ركد تت ه صرياتت ينص
 ت  صطت صتاتءحصطحلصوزطعصط لاحعصطحلصرألكا اصر ستد ي ءصكتلصكتاسص ت  ص   ت  صبو فدت صغ ي

  صنات ء اتتعصغرتصثقتتء صنبصفدحتت تصىماقتتعصبىنتت ط صمتدتت ص تت رصري دحتت تصتاهتت صرألكاتت اص تت
7-2صرين تتت تصطتتتحلصبت تتت  صننيستتت مصنيتتتءا ص صرخللاتتتعصر اءراتاتتتعصبتداتتتءحصري كداءستتتءط تص 

ررصبتقتتتءمص تتت رصرجملمءىتتتعصطتتتحلصرألكاتتت اص املاتتتعصجتماتتتعصطتتت دءصراتتت ( 11 تتتالص) نكاتتت اص
يستتادء  زمصمثصرخللتتء صباف رز تت صواتتثصت تت زصر تتءردصىلتتعص ائتتعصوءيلتت تصتدحتت صطتتعصغ تت  صر

  تتت  صرخلتتت رني صبيقتتتءمص دءنياتتت ص تتت رصر ءيلتتت تصاسصري. ت تتت زصر تتتءردصجتتتت رصراتتت ررصرخللتتتء 
.الدقيقةابألانبيببطحلصمثصا ررصرخللاعصط صيا  صيلسادء  زم





Vacuolesالفجوات
ءيعصبغتتريصريا تتءيعصفهتت صادتتء صىلتتعصر تت  صبر تتءردصريا تتريرببتتت  زمتادتتربصري جتتءرتصطتتحلصن تت صطاتتءأتص

،صريرببتانتتت تصط تتتلصريستتتا ،صرألمحتتت  صريا تتتءيع زيناتتتعبطاامهتتت صتاتتتءحص صو يتتتعصستتت العصباتتت صتاتتتءحص تتت رصر تتتءردص
(ري ابغا ت)بريد اتان تريا يساءمصنكس التبري ءس  تصبنوا أ صتاءحصاتءرتجصاف رزيعصط لص

ياتحلصت تافص صنىت دءصبصرألي تاعبنظه تصري ررسعصر  ي عصنحصري جءرتصالصتقدل صفقطصىلتعصجتماتعصرينتءرتجص
(. 2 الص) ر ءردصريااما ااعصرين  تاعص صرخللاعص

،صبريدا تتتف،صرأليتتت يتتت ي صفتتتأحصري جتتتءرتصتستتتدااعصنحصتامتتتلصكا تتت صيقتتتءمص ءظا تتتعصواءيتتتعصط تتتلصىملاتتتعص
ريلتت   تحلصيدجماتتعصبكأطتت ك. با يتت صر تتءردصر مزاتتتعصاتاتت ر صيءنيتتءدص اتت صرساتزميتت تصريتتيتصتقتتءمص  تتلص تت رصرياملاتت ت

.ر سؤبيعصىحلصتلءحصرألز  رصبري م ر( رألات ءسا أتص)   صعص
Ribosomesالرايبوسومات

طاناتعرألب ت صنطت كحلصتاتءيحلصريرببتانت تصطتحلصرألمحت  صطلاماا بطا23-17  صنيسام تصاا   صوءر ص
صوت طاعص ري ري ءستءط تبىن صتاتءيحلصريرببتتتصتدحت صRNAبتداءحصطحلصكماعصطدس بيعصطحلصريرببتان تصبمح ص

صري س يعصريءررثاعصطحلصرينءرءM.RNAطدا دءص ءرساعصمح صرري ءسءط تاسص  َ رييتصرألطاناعبرألمح  ص. و ط  
. مريستادء  زصرين الصر ءنيتءدص صT. RNAر دا دءص ءرساعصمح صري ري ءسءط تيداءحصطنه صريرببتتصييصاسص

ءنيت صطدلتلعص   ت  صرينتءرءصكمت صترسات ب  زطاتعنبصطدلتلعصابي ت اعصريسادء  زماط صطلاقعص صري ري ءسءط تبتءني ص
(. 4،ص2 الص) بك ي ص صرألنيس مصريس حاعصبري  سدا رترينءيعب ص



بك ي ص. رالاتقس مصرخللء ب  صطاءأتصرخلاء صر  زياعصبتس ى ص صتاءيحلصرا ررصرخللء ص تاء اءيت
طت صيات  صابهلااتتلصرآلكدتتتكمت صن ت صتاتتءحصطتعص اتء ص.تءنيات صر تءردصرا يت ءصريتتيتصتاستيصىلتعصراتت ررصرخللتء 

(.2 الص) Cytoskeletonريسادء  زط 
Microbodies (Peroxisomes)األجسام الدقيقة 
اتتعصطااتت بطا،صتءنيتت ص صرخلتت ايصرين  ت1.5–0.5ك بيتتعصصتت ريءصر جتت ص  بتء  زطاتتع تت صننيستت مص

ازيئت تصريا تريءصري ر لتعصتداءحصطحلصو ءءصات  ص   ت  صط ت دصبيقت لصأب ت صادتء صىلتعصناتزميت تصتقتءمص دحلاتلصر
متلصىلتعصالاتلص دتءايتص صت كايصريرببتتء  زمصبىنت صمتتزدصري  ت  صر  ت دصهلت رصرألنيست مصفت حص ت رصرساتزميت تصتا

بريقلتا  تصبرأليات  صرخللاعصبطءل صبأ ثصغي صىن صكتربصرخللاتعصب لءغهت صنبص للته صكمت صأت ثص صرألبىاتع
(. 2 الص) 

Spherosomes (Oilاألجسام الكروية  Bodies)
صفلتتاسصهلتت صت كاتتيصت ركاتتيصك بيتتعصغرتصطاهتت صو اتتيصاتتخصصرجملهتت صري تتءا ،صنطتت صاتتخصرجملهتت صرسياتتاب 

(.2 الص) تءني ص ص اعصرخل ايصرين  تاعصبيانه صتءني ص ا  ءص صري م رصبري  برص. مماز

Microtubulesاألانبيب الدقيقة 
 صريقاتتت صتداتتتءحصطتتتحلطالامااتتت بطا27-23نأ اتتتيصطستتتدقامعصوءفتتتعصوتتتءر ص

( ني  ص،ص اد ) اخصبو رتصطحلصنيزيئ تصريرببتتص



(غري احلية ) الربوتوبالزميةاملواد غري 
ا تص دل عص صري  را صبمياحلصنحصتاه صنبص د  ص صنبصرألي   صطءردصنبصاتءرتجص

بنمههتتت ص. لاتتتعواتتت ءصرخللاتتتعصب تتت صاطتتت صنحصتاتتتءحصاتتتتءرتجص دزاتتتتعصنبصاف رزيتتتعصأجتتتتعصىتتتحلصفا ياتتتعصرخل
بريتتتت  ءحصبريزيتتتتتءتصProteinsبريرببتانتتتت تصStarchبرين تتتت صCelluloseريستتتتلاءيءز

Oils & Fatsبري لتءررتصCrystalsريستلاااعبرألنيست مصSilica bodies .كمت ص
بريلتمء Resinsبريت رتنجTanninsريد اتانت تت  صني ت  ص ات صر تءردصريا تءيعصط تلص

Gumsبرألص   صPigmentsبري مءعصWaxes.
Celluloseالسليولوز

ريدستتتا  يتتت صىك  ءريتتت رريب تتتءصط كتتتيصص.  تتءصر تتت دءصري ااستتتعص صتاتتتءيحلصراتتت ررصرخللتتء 
ستتتلعصطءيلتتتعصبيداتتءحصطتتتحلصنيزيئتت تصىلتتتعص ائتتعصسلطد لمتتت ءياتتءحصىلتتتعصصتتءرءصب تتيصيلمتتت  ص

بتءنيتتت صرازيئتتت تصn (C6H10O5 )بوتتت رل صرألس ستتتاعص قتتت ايصنيلءكتتتءزصغتتتريصطتتت ا صابي طتتتزص
دتزرزرتص صر ءنيت صظت   ءصتاتءحصفاهت صرال ) ط ت عصبي ي صفله ص  صايتصرالسدقا  صري تءا ص

ريستتت اطصاسصظتت   ءصت تتايص تتا عصري تتء ) ،صبرالاتاستت رصري نتت ا ص(ري تتءااعص صرجتتت رصبروتت ص
(.16 الص( )  ا ىتص



Starchالنشا 
بيادتربصطتحلصنك ت ص. ستدا رتري  تن تأص صو  ا ت تبيداءحصىلعص ائعصريرببتء  زطاع ءصطحلصن  صر ءردصغريص

رخل تتت صري  ستتدا رت ص صفمتتت لصرياكاتتيصري تتءا صيداتتتءحصرين تت. راتد تتت رر ص صىتت ينصرين تت تريا  ء ا ررتاتتعر تتءردص
ريتتتيتصاتتت صادتتتء صىلتتتعصAmyloplastرين تتتءيعصري  ستتتدا رتبن تتترير صيدحلتتتلصمثصياتتت دصتاءينتتت صكن تتت ص تتتزيينص ص

.برو ءصنبصنك  صطحلصو ا  تصرين  
ب صhilumكمت صن ت ص دلتفصني ت  ص صطءضتعصريست ءص(12 تالص) و ا  تصرين  صغرتصن ا لص دل عص

عصرين ت ص صري ات طسصتداتءحصفح ا ت. ممت صجيالهت صغرتصنمهاتعصك تريءص صتا يتفصرين ت ت. تاءينه صىلتعص ائتعصط قت ت
رتصدرنيتتت تصياستتتيصوءهلتتت صرين تتت صىلتتتعص ائتتتعصط قتتت تصطد  بتتتتعص صريا  فتتتعصبغexcentricني ات اتتتعصستتت ءطتتتحلص

ىلتعص ائتعص تقصريست ءبا صتاءحصconcentric انم صو ا عصرين  ص صري رءصغرتصس رصط كزيعص. راتاس رص دل ع
. طءيلصكم ص صري  صءيا صبا صتاءحصنوا أ صطسداالعصبطد  ىع

اغرصرودتتتتتتتتتءتصر  ا تتتتتتتتتعصىلتتتتتتتتعصستتتتتتتتت رصبروتتتتتتتتت ءصنبصط ك تتتتتتتتتعصsimpleباتتتتتتتت صتاتتتتتتتتتءحصو ا تتتتتتتتتعصرين تتتتتتتت ص ستتتتتتتتتااعص
compoundعصو ا تت تصباتت صتدجمتت. كمتت ص صات تت صري اتت طسستت ءاغرصرودتتءتصو ا تتعصرين تت صىلتتعصنك تت صطتتحلص

ص دل تتعصكمتت ص صات تت صرين تت صريلتت ريءص صوتت طاعص دل تتعصكمتت ص صات تت صرألرزصبنواتت أ صي تت صو ا تت تصرين تت صن تتا ال ص
.ر ءز





Proteinsالربوتينات
ائعصننيس مص  بتاناعصر اع،صب دزحصىلعص ريرببتء  زطاع  صر اءأتصرألس ساعصيألنيس مص

Aleuroneألـــريونحبيبــات نبص grainsص صري متت رصبري تتت برصياتت ءصناتتتءرعصطتتحلصرين تت لت،
 د لتتءرءصتاتتءحصىلتتعص ائتتعصف تتريصر. بتءنيتت صريرببتانتت تصر مدزاتتتعصىلتتعصصتتءرءصطد لتتءرءصبغتتريصطد لتتءرء

لتتءرصجيمتتعصنبصكدتتلصيتتاسصهلتت ص تتالص تت  ص انمتت صريرببتتتتصر د ( Globoids) ن تت  رصكتت رتص
 ص تتتتتت بتاينص تتتتتتتصرخلتتتتتتءر صري  بيتتتتتتعصبري لءريتتتتتتعصبيتتتتتت ي صف اتتتتتتت صيداتتتتتتءحصطتتتتتتحلصنيستتتتتت ص تتتتتت  ص ل تتتتتتءرص

Crystalloidبنيستت ص تت  صكتت ب صطتت ا صغتتريص تت بتاينصGloboidsأ طتت حص   تت  صرااتتقص
(.13 ال،ص) ل ءر ص صط دءص  بتاناعص دلفصىحلص  بتتصراس صريبين م رحطحلصريرببتتص

ري جتءرتصريا تريءصاسصيتارك صريرببتتتصر متزبحص صفجتءرتصرخلت ايصب ص ت رصر  يتعصتدجتزن
ءصاسصننيستت مصبوتت رتصصتت ريءصبىنتت صري لتتء صيدلتت صرألاتستتجعصرخل زاتتتعصتدحتتءلصكتتلصفجتتءءصصتت ريص

نبصغ تتتتت  صري جتتتتتءءصك  تتتتت  صيلجستتتتت صTonoplast  بتاناتتتتتعصطتتتتتعص قتتتتت  صري  تتتتت  صريتتتتت ر ل ص
رتصريلتتت ريءصاسصفجتتتءءصب صىملاتتتعصرسات تتت تصيستتتدهل صريرببتتتتتصبتاتتتءدصتلتتت صري جتتتءص. ريرببتاتتتين
.ك ريء







Tannins( التانينات) الدابغيات
 رص صنيس صبرساعصرالاتد ري انءل  صومءىعصغريصطدج اتسعصطحلصط دق تص

س مصغرتصرين  تصبتاه صبرضحعص صريقا ى تصكادلص  نعصنبصطلس  صنبصكأني
 ط  صن صاتساجصنوج مص دل عصبتاه ص صيءحصنمح صنبصنص  صنبص ينصبالصخيلءصمت

سجعصريءى ااعص ا  ءص صرأليا  صبرألاتلدابغياتربتءني ص. الدابغيةاملواد طحلص
رخللاعصاط ص صبري ءرك صغريصرين ضجعصب صنغل عصري  برصبيءني ص بريربي رم

 صالدابغيات صنبص صري جءءصنبصدر لصت كايصرا ررصبنوا أ صتءنيريسادء  زم
Tanninالدابغيةابألكياس   ايصك ريءصتا  ص sacsصبنوا أ صتاءحص،

ي  غصالدابغيةملواد ابتسداملص. غرتصنمهاعص صاجي دصريا اعصريدلنا اعصيلن  ت
(.14 الص) رالءدص







Oils, Fats & Waxesالدهون والزيوت والشموع 
صتستداملصجتت راي صن ص  صطحلصر ءردصغريصر اعصبتادربصغرتصنمهاتعصك تريءص صرين ت لتصريتيت

. ريدماتتؤعصنو ديتتبكحتتءالتد ناتتعف ي تتمءعص تت صنستتارتصألمحتت  ص. غرتصنمهاتتعصرادلتت ديع
  ءحصبريزيتءتصطاانعصبري  دص تتصريتد ناعألمح  صنيلس ي رتنط صري  ءحصبريزيءتصفه ص

بتادتتربص.  الع تتءصنحصريتت  ءحصتاتتءحصصتتل عص صدرنيتتعصر تت ررءصريا ديتتعص انمتت صتاتتءحصريزيتتءتصستت
نيت صريت  ءحص صبتءص.  دزاتتعصبمياتحلصاطت دصطلتالتصريت  ءحصيات صرالثنتتيا ت رت ااهت ص

صو يتتعصصتتل عصنبص اتعصرين تت لتص تتلص صكتلص لاتتعصىلتتعصرألاتلص اماتت تصالالتتعصبات صتءنيتت ص 
اتت صناتتتءرعصنطتت صىلتتعص ائتتعص لتتءررتصفنتت درر صطتت صأتت ثصغيتت صكمتت ص ص . د ناتتعستت العصكتتنقطص

. الريءصطحلصري  ءحا  يعرينمالصواثصتاءحصرخللاعصممدلئعص  لءررتص
ط صريزيءتصرياا رءصن. بري مءعصط دءصبا ااعصتءني صفءدصري   ءصبياحلصا صت  زص صرخللاع
يا تفصىتحلصريت  ءحصفد  زص ص  ايصطدمللعصنبصت ت زصاسصجتت بيفص تتص لءيتعصبمياتحلصر

. 4نبص3 ا طلعصرألاتسجعصرين  تاعص صسءدرحص



Crystalsلبــلوراتا
رخللاتعصستادء  زمءيفصنبصرسف رزيعصرييتصت  زصاسصجترألي اعبتادربصطحلصرينءرتجصأمالح الكالسيوم   ص

. وكربوانت الكالسيومالكالسيوم أكساالتبيانه صالصت  زصاسصرخل رجصبطحلصنمهه ص
Calciumالكالســيوم أكســاالت oxalate لتتءررتصتاستتيص صن تتا لص دل تتعصفداهتت صىلتتعص ائتتعص

ط تتلاعصنبصط ل تتتعصPrismsطن تتءريعنبصنىمتت ءص لءريتتتعصطستتداالعصSolitaryنبصف ديتتعصRaphidesا  يتتع
التتقصبيءنيتت صني تت ص لءتتءررتصصتت ريءصىتت دءصتدجمتتعص صكدتتلصيDrosesكمتت صتاستتيصىلتتعص تتالص متت ص. ري تتال

نمهاتعصريا يستاءمصأب تا لص دل تعصجيالهت صغرتنكست التبت سيص. Crystal sandىلاه صرس صري طلصري لءءر ص
(. 15 الص) ك ريءص صتا يفصرين  تص

احلويصـالت نهت صنط صك  تءأتصريا يستاءمصفانت رصبنيءد ت صىلتعص ائتعص لءتءررتصنيات ءصريداتءيحلصبياتحلصيءنيت صط
اسص( Lithocystخبليـة احلويصـلة احلجريـة ر ا بفتعص)  صنيت ررصرخللاتعصاتءرتب  صCystolithsاحلجرية 

ري  ت ءصبري تاريرتصنبص صري  ي تعصب ص ت ايريربات تامعري ر لصتاسيصىلاه صط دءصك  ءأتصريا يساءمصبتءني ص ص
.  ايص  صع







Alkaloidsأشباه القلوايت 
رساتستتتت حصبر اتتتتءرح،صطاقتتت ءصرياكاتتتتيصهلتتتت صيثتتتتريصفستتتاءيءني صىلتتتتع( اتاابنياناتتتتع) آزبتاتتتتعط ك تتت تص

ريتت  صيءنيتت ص ص تت برصريقاتتحلصبنبرردصCaffeineلكــا نيربيداتت  صىلاهتت ص صرين تت تصوستتيصناتءرىهتت صط تتلص
ريصريتتتتيتصتءنيتتتت ص صر تتتت دءصريل ناتتتتعص صري متتتت رصغتتتت( Cocaineرياءكتتتت اتصطتتتت دءص) برألفاتتتتءحص. ري تتتت  صبريقهتتتتءء

Papaverرين ضتتجعصين تت تصرخل تتم   somniferumلكينــنيبر (Quinine )ريتت  صيستت يص
. رياانت ص ات صات ت لتصبيءنيت ص ر ت راي  ءط  ص صى  تصريقلتيصكمت صناتت صيستداملصط ات  ص صىت جصط ضتعص

رياتتيصيدءستتاعصيءنيتت ص صات تت لتصري لتتالعصري  غ  اتاتتعصبريستتا رحصبيستتداملص Atropleneاألتــروبلني
. بيءنيتتت ص صات تتت تصريتتت   حصبيستتتداملصكمتتت دءص تتت رءNecotineالنكـــوتني.و اتتتعصرياتتتتص صرا روتتتع

. ابألت ب تط دءصتءني ص صات  تصريسا رحصب  ص  اه صHyoscymineاهليوسيامني
Pigmentsالصبغات

تصريلتتتتءحصغررياتتتت ربتتبصتتتت   ترخل تتتت صري  ستتتتدا رتطنهتتتت صريلتتتتءحصرأل  تتتت صريتتتت  صيءنيتتتت ص ص
ب تتتتتتتتتتتتتت صرألات ءستتتتتتتتتتتتتتا اتا تص) باتتتتتتتتتتتتتتتءرتجصنكستتتتتتتتتتتتتت ل صFlavonoidsري  فتتتتتتتتتتتتتتءأتبصتتتتتتتتتتتتتت   ت. رألصتتتتتتتتتتتتتت  

Anthocynins )صا  لتتعصطتت صنحصتاتتءحصغتتريابريلتت   ت. ىتتحلصريلتتءحص صري متت رصبرألز تت رصبراتت برر ستتؤيع
. ريا ربتاناتتعلتت   تبريرخل تت صري  ستتدا رت صريلتت غصرأل  تت يلتت بابحص صر تت  صبتتت ب ص صرياحتتءلصط تتلص

(. أترألات ءسا) ري  فاءأتص   تت ب ص صر   صبتءني ص صري جءرتصط لصص   تنبص



Cellجدار اخللية  wall
ر اءراتاتعصريتيتصت دقت ص،صمياز ت صىتحلصرخللاتعستلاءيءز طحلصن  ص لت ارتصرخللاتعصرين  تاتعصبنيتءدصنيت ررص لتء صغ ي ت  ص

ريست ةعص صرياح يتيصب ن فصالالصطحلصرخلت ايصرين  تاتعصريتيتصيتاسصهلت صنيت ررصط تلصرات رثا . اسصط لص  رصرا رر
اسصث ثتعصننيتزر صوه اي صخللاعصبيدمازصني ررصر. بري ا ايتصبرخل ايصريدن سلاعص صكلصطحلصرين  لتصري  رااعصبري رااع

:ب  صوسيصرين أءصكم صيل 
Middleريل احعصريءساعص• lamella
Primary wallرا ررصرال د را ص•
Secondary wallرا ررصري  اتء ص•

الصفيحة الوسطى
Intercellular  صط دءص تتص لءيتعص substancesنس ست  صغتريصطد لتءرءصبغتريصات تاعصضتءاا  صبتداتءح

Pectic اداناتتعطتتحلصط ك تت تص substancesاتتءحصب صرألاتستتجعصرخل تت اعصت. ر تت صطدحتت ءصطتتعصريا يستتاءم
يصريدمااتتزص تتتصبىتت دءصطتت صياتتءحصطتتحلصريلتتا.  صت كا هتت ريلجنتتتن صيتت  لصطلجننتتعريلتت احعصريءستتاعصىتت دءص

 قتتعصري ر لاتتعصطتتحلصبنواتت أ صت تتافصريا. طلجننتتتريلتت احعصريءستتاعصبراتت ررصرال دتت را صىنتت ط صياتتءحصك مهتت ص
ابلصـفيحة املركبـة برأليات  صبيستمعصىنت صغيت ريقلتا  ترا ررصري  اتء ص صى مصريدمااتزصبأت ثصغيت ص ص

Campound middle lamella(16 الص.)





اجلـدار االبتدائي
ريصطتحلصناتتتءرعصب تءصرات ررصرألس ست صرألبلصريتت  صيداتءحصنثنت  صاتتءصرخللاتع،صب تءصرات ررصريءواتت ص صك ت

 كا تت ص ص اتتت ص صتريلجنتتتتباتتت صيتت  لصريستتلاءيءزبن تت  رصريستتتلاءيءزرخلتت اي،صبيداتتءحص تتت رصراتت ررصطتتتحلصطتت دءص
غتتتريصطدم ثتتتلصضتتتءاا  ص صتاتتتءيحلصراتتت ررصرال دتتت را صف اتتتت ريستتتلاءيءزبيءنيتتتءدصطتتت دءصبريقلتتتا  ترخلتتت ايصك ألياتتت  ص

thinءحصرااقتت  صفقتت صياتتريستتلاءيءزبخيدلتتفصعتت صراتت ررصرال دتت را صطتتحلص لاتتعصاسصن تت ىصوستتيصت ستتيصطتت دءص
كمتتتتتتت ص صنيتتتتتتت رص تتتتتتت ايصThickنبصعااتتتتتت  صChlorenchymaريالءرات تتتتتتتام كمتتتتتت ص صنيتتتتتتت رصرخلتتتتتتت ايص

 صريستتتلاءيءز دءصبتاستتتيصطتتت.  تتت رءصريتتت لتصنبصرألاتستتتجعصر مدزاتتتتعصيلمتتتءردصري  رااتتتعص صنيتتت رص  اي تتت نات بستتت ريم
بينمتتتءصراتتت ررص. Stratificationصتتت  احا  صط قتتت تصطدد ياتتتعص صراتتت رصريستتتمااعصممتتت صيااتتت صراتتت رصطاهتتت ر ص

لتلعصطتتحلصرينمتءص صعتت صرال دت را ص صطست وعصريستتاتصطتحلص تت  صرخللاتعص صرينمتءصكمتت صيد اهت صفتتاءصطدلتلعصنبصطن 
.را رر

 صر  ي عصبك ي صرخل ايصبرخل ايصرييتصتدمازص ءنيءدصرا ررصرال د را ص  صرخل ايصرسات  ااعصبط دق ل
،صبرخلتتتتتتتتت ايصريدم الاتتتتتتتتتعصParenchymaريربات تتتتتتتتتاماعر تتتتتتتتت صط تتتتتتتتتلصرخلتتتتتتتتت ايص  بتء  زطهتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتيتصاتتتتتتتتتد  ص ص

Chlorenchymaبرياءين تتاماع،صCollenchymaري  ابياتتع،صبرخلتت ايصSieve cellsصبىن صتت ص،
Sieveري  ابياعرألأ ايص tube elementsصبرخل ايصر  رفقعص،Companion cells.



اجلـدار الثانوي
نس ستت  صطتتحلصب تتءصراتت ررصريتت  صيد تتالصلياتت  صيلجتت ررصرال دتت را صبيداتتءح

اكاتتتتتيصاتداجتتتتتعصباتتتتت صيد تتتتتريص تتتتت رصريرهلماستتتتتلاءيءزبن تتتتت  رصريستتتتتلاءيءزنبصريستتتتتلاءيءز
ألياتتتت  صبراتتتت ررصري تتتت اتء صخلتتتت ايصر. بطتتتتءردصن تتتت ىص دل تتتتعريلجنتتتتتياستتتتيصطتتتت دءص

ام ااتتعصبنواتت أ صيداتتءحصطتتحلصثتت ثصط قتت تصغرتصر د فتت تصط اااتتعصبكبريقلتتا  ت
 اتت تصريتتيتصتداتتءحصطنهتت صياتتزىصريد  يتتقصنبصريدمااتتزص تتتصتلتت صريا قتت تصاسصرجتتت رصريلا

(. 16 الص) كلصط تقعص
 را صىتتتحلصبي تتت نصت ستتتيصطتتت دءصراتتت ررصري تتت اتء صىتتت دءص اتتت صتءاتتتفصراتتت ررصرال دتتت
حلصرينمتتتتءصريتتتزايدءص صطستتتت وعصريستتتاتصب ص تتتت رصريءاتتتتخصفتتت حصرخللاتتتتعصكلهتتتت صتقتتتفصىتتتت

ستتتداالصالتتتا  صبيتتت ىصريتتت ا صأبحصريا قتتتعصرألبسصطتتحلصراتتت ررصري تتت اتء صت. برالستتدا يع
.س وعصريسات س يصت س ه صا لصنحصيقفصرا ررصرال د را صىحلصريزايدءص صط



Intercellularاملسا ات البينية  spaces
عصريلتتتت احعصنواتتتت أ صأتتتت ثصرات لتتتت لصيلجتتتت رصرال د رااتتتتعصيلمتتتت ايصر دجتتتت برءصبغيتتتت صىتتتتحلصط يتتتتقصاغر تتتت

ريتيتصتداتءحصطنهت صري اداناتعدص س يص ا صرساتزمي تصرييتصت ييصر ءر. ريءساعصرييتصت  طص تصتل صرخل اي
ستتتت ف تصري اناتتتتعصريلتتتت احعصريءستتتتاعصبتستتتتمعصر ستتتت ف تصرين جتتتتتعصىتتتتحلصغبابحصر تتتت دءص تتتتتصرخللءيتتتتعص تتتت رصاب 

Intercellular spaces .زصرألاتستتجعصب تت صت تت لصواتتزرصك تتريرصطتتحلصنيستت صرين تت تصبابيدتت  صفهتت صمتاتت
بات صHydrophytesبناتستجعصرين ت لتصر  ااتعصMesophyllري  ي عصط لصرينستاجصريءستا صيلءراتعص
(.49 الص) تءني ص ص ا صرألاتسجعصرسات  ااعص





Pitsالنقــر
تعص صريامقصتدمازصني رصرخل ايصرين  تاعص ءنيءدصرخن  ض تصنبصجت بيفصطد  بص

 صو يعصPrimary pit-fieldsرس د رااعرينق يعبرالتس عصيالقصىلاه صاب قءلص
يعص صو يعصبنيءد  ص صرا رصري  اتءصpits انم صيالقصىلاه صاتق ر ص. بنيءد  ص صرا رصرال د رااع

(.  17 الص) 
و يتتعصر قتتءلصبري ت دصيتتحلص تت يحلصرينتتءىتصطتتحلصرينقتت صط اتفصنيتت ر صواتتثصنحصغ تت  صرينقتت ءص 

 صك تريصنيت ر صواتثصيداءحصفقطصطحلصريل احعصريءساعصبنحصى دص  رصرينقرس د رااعرينق يع
ءيحلص انمتتت صي تتتافصراتتت ررصرال دتتت را ص صتاتتتBeadedطستتت ح ياهتتت صراتتت ررصرال دتتت را ص

 Borderedط ت ءفعنبصSimpleغ ت  صرينقت ءص صو يتعصرينقت صستءر صك اتتخص ستااعص
pitsنقتت صبتداتتءحصكمتت صنحصراتت ررصري تت اتء صالصي اتت صمت طتت  صراتت ررصرال دتت را ص صطءرضتتعصري
.نبص اا ءصىحلص ا ه ا د را فءدصوقلصاتق  صpitرينق ءص

بي تدتصPit membraneبغ ت  صرينقت ءصPit cavityبتداءحصرينق ءصطحلصف ر صرينقت ءص
بصاسصرخلتتت رني ص   تتت  صPit apertureفتتت ر صرينقتتت ءصاسصجتءيتتتفصرخللاتتتعص  دحتتتعصرينقتتت ءص

.رينق ء





نقتت ءصواتتثصبفاهتت صيندهتت صراتت ررصري تت اتء صط اااتت  ص صفتت ر صريSimple pitsبتقستت صرينقتت صاسصاتتتءىتصاتقتت ص ستتااعص
هتت صزبجصطتتحلصرينقتت صري ستتااعصي قتتعصري تت ر صبفدحتتعصرينقتت ءص صرتستت عصبروتت صبىتت دءصطتت صتدق  تتلصرينقتت صري ستتااعصبيالتتقصىلا

Simple pit-pairs.
 ت رصرينتءعصطتحلصرينقت صفت حصBorderنط صاغرصتقءاصرا ررصري  اتء صىلتعصفت ر صرينقت ءصطاتءأ صطت صيستمعصابي ت عص

Borderedر  ت ءفعيالقصىلا صابينقت ص pitsطتحلصرينقت صب تءصري ت اعصعادت ص تزبجط ت ءفد حباغرصتق  تلصاتقت لحص
ينقتت صطتتعصن تت ىص ستتااعصعتت ص تت رصريءضتتعصابط تت ءفعنطتت صاغرصتق  تتلصاتقتت ءص. Bordered pit-pairر  تت ءفع
ااعصبطت صبأت ثص ت رص تتصرأليات  صريتيتصادتء صىلتعصاتقت ص ستHalf bordered pit-pairر  ت ءفعاتلتفص

باتت صتق  تتلصرينقتت ءصنوتت صر ستت ف تصXylem elements صىن صتت صرخل تتيصالتتا  تجي بر تت صطتتحلصنبىاتتعصنبص
. ربات تاماعريأل  صت دتصاسصطس فعص اناعصط لصرخل ايصBlind pitري اناعصبوانئ صتسمعصابينق ءصرياما  صنبصريلم  ص

Pit cavityبفت ر صرينقت ءص،صPit apertureطتحلصفدحتعصرينقت ءصBordered pitر  ت ءفعبتداتءحصرينقت ءص
ي تت برصط تتلصىتت رايتصرالتتا  تب  صتتعص صر  تت ءفعبيءنيتت ص ص اتت صرينقتت صPit membraneبغ تت  صرينقتت ءص

د  عصبتسمعصبىن ط صياءحصرا ررصري  اتء صعاا  صف حص ا صرينق صري سااعصتTorusريلنء  صط صيسمعصابيدمخص
Ramiformابينق صري سااعصر د  ىعص pitsكم ص صرخل ايصر ج يعصSclereidsفاداتءحر  ت ءفعنطت صرينقت ص

بفدحتتتعص  رنياتتتعصت تتتدتصاسصفتتت ر صLumenغرتصفدحدتتتتصفدحتتتعصدر لاتتتعصت تتتدتصاسصفتتت ر صرخللاتتتعصCanalهلتتت صانتتت ءص
.رينق ء





الرتكيب الكيميائي جلدار اخللية
ىنهت صىنت صدررستعصبات صست قصر ت يثريستلاءيءزطحلصن  صر ءردصرييتصت  لص صت كاتيصرات ررصرخللتء صطت دءص

ب  صومءىعصغريصطدج اتسعصطحلصى يت صHemicellulosesريسلاءيءزص( ناتل  ص)  دءايتصرخللاع،صبن   رص
برا كدتتتتت أتMannalsر تتتتت أالتريستتتتا ايتصغرتصدرنيتتتتت تصغبابحصطاانتتتتعصب اتتتتت صنفتتتت ردص تتتتت رصرجملمءىتتتتعص

Gloctansبرالءكتتتت أتGlucansدل تتتتعصبيانهتتتت صغرتصدرنيتتتت تصغبابحص ري اداناتتتتعب تتتت صت تتتت  صيلمتتتتءردص
Rutheniumربثانتتا يتتءأ صنمحتت ر صىنتت صطا طلدهتت صأبمحتت صريستتلاءيءزيعبتااتت صر تتءردصاتلتتفص redنطتت صر تتءردص

Pecticري اداناتتتع substancesرألب صري ادتتتتفدءنيتتت ص صثتتت ثصصتتتءرص تتت صPropectinبري ادتتتت
Pectinري ادا بمح صPectic acidلت احعصغ بيعصب  عصيلم  ص  ت ءصبتاتءحصريطد ل ءب  صطءردصغريص

.ريءساعصبنوا أ صت  لص صتاءيحلصرا رصرال د رااع
: بطحلصن  صطءردصرا ررصرخللء صرييتصت   ص ا صتاءين 

 دتءىصك  تء صغرت لمت رتبت كا ه صريااما ا صغريصطا ب ص  اعصبيقت لصأب ت صLigninsاللجننيـ 1
أتتجص ت ا صبريلجنتت. دل تع صصتءرص ريترببابحبيداتءحصنس ست  صطتحلصفاناتلصريا  ء ا ررتاتعى  صطدمازصىحلصر ءردص

لص صتاتءيحلصب تءصطت دءصصتل عصات صتت  . ف غرصتاتءحصف اتت صيامتلصكمت دءصنس ستاعصت ت  صيلجت ررصرخللتء يألي 
ريلجنتتتبيااتت صريلتت احعصريءستتاعصبراتت ررصرال دتت را صبيانهتت صتامتتلصكمتت دءصنس ستتاعصاضتت فاعصيلجتت ررصري تت اتء 

Phloroglycenolفلءربنيلستانءلبكت ي ص لتءلصSafraninريلت  راتتيءأ صنمح صىن صطا طلد ص ل  عص
.ر  كزرهلا ربكلءري بمح ص



ــ2 ط كتتيصالصتنلتته صبالصتتت ب ص ستتهءيعص صطتت ي  تصريتت  ءحصب تتءد ناتتعفهتتءصطتت دءصCutinلكيــوتنياـ
ءرااتعصتت ىعصابألدطتعصبياءحصط قعصطدللعصىلعصساتصري  ت ءصرخلت رني صيألنيتزر صرهل. ري لم ءى ياعصد ناعطحلصنمح  ص
Cuticleريااتتءتتاتتعص لتتلص صراتت رصرخل رنياتتعصخلتت ايصري  تت ءصبتاتت  صىملريستتلاءيءزطتتعصريااتتءتتكمتت صيءنيتت ص

ريااتتءتتبيءنيتت ص. CuticularizationابيدتتأدمبتاتتءيحلصرألدطتتعصCutinizationرياءتنتتعيلجتت رصابستت ص
ايصرينستتاجصريءستتتا صابألدطتتعصري ر لاتتعصألغل تتعصري تت برص اتت صاءهلتت صطتتحلصنغل تتتعصري ءي تتعصبيءنيتت صني تت  ص صنيتت رص تت 

Mesophyllرحملااعصابي   صرهلءرااعصرييتصتقعصى دءصاخصري  ءرص صريءراع.
ــ3 نيتت رص تت ايص ريستتلاءيءز صرياكاتتيصبيءنيتت صطتتعصريااتتءتتفا تت  صطتت دءصSuberinالســيوبرينـ

يستتتتتتتء  ءاباباتتتتتتت رصرخللءيتتتتتتتعصيلستتتتتتتلاءيءزريستتتتتتتاء  يحلبتاتتتتتتت  صىملاتتتتتتتعص لتتتتتتتلصPeridermريربيتتتتتتت ي مري لتتتتتتتتص ص
suberigationص( خل رنياعصري   ءصر)برسكسءدي طسص( ري   ءصري ر لاعص) رسات بدي طسكم صيءني صني   ص ص 

.را بر
ممت ص.  لص دل تعبات صتءنيت صفتءدصرألدطتعصأب تابريساء  يحلريااءتتتءني ص ل و عصWaxesالشموعـ4

.تا يفصبتلنافصرين  ت صGums and mucilages جياله صغرتصبظا عصبا ااعصبن  صغرتصنمهاعص
ءردصهلت صى اتعص ت رصر ت. بات صست قصر ت يثصىنهت صىنت صدررستعص دتءايتصرخللاتعواملـواد املااييـةلصموغاـ5
ءنياعصنبصر  ضاعص  ثتعصالت صكم صنحصهل ص  صاعصرالاتد  خصاب   صبتءني صاتداجعصرالضا رابتصري ساءيري اداناعاب ءردص

 تتتت برصكتتتتأبرردصات تتتت تصبتءنيتتتت ص صرخلتتتت ايصرخل رنياتتتتعص صى يتتتت صطتتتتحلصرين تتتت لتصر  ااتتتتعصب صنغل تتتتعصري.  صنيتتتت رصرخلتتتت اي
.ريسن طا 



جلدار اخلليةاجملهريالرتكيب 
بتدحتت ص تت رصريتت  صياتتءحصىلتتعصصتتءرءصنيزيئتت تصطءيلتتعصريسلستتلعريستتلاءيءزيداتتءحصنيتت ررصرخللاتتعصطتتحلص

هت صري تءا صبات صبصت خصسلستلعصرازيئ تص صوزمصتاربمص تصتل صرييتصت ىصابجمله صراليااب صاسصريتيتصتت ىصابجمل
) دااقتتتتتتتتتعصنبياتتتتتتتتتعصياا تتتتتتتتتعبتدحتتتتتتتتت ص تتتتتتتتت رصرازيئتتتتتتتتت تص صطااتتتتتتتتت بطارت4أبحصطءهلتتتتتتتتت صوتتتتتتتتتءر صريستتتتتتتتتلاءيءزنيزاتتتتتتتت ص

elementary fibril )Micelle5-3 صر قاتعصريا ضت صبى ضته صسلاءيءزنيزئص100ادء صىلعص
30-20ى ضتتتتتتته صMicrofibrilري ااقتتتتتتتعصابيلاا تتتتتتتعب تتتتتتت صتدجمتتتتتتتعصبتاتتتتتتتءحصطتتتتتتت صياتتتتتتت  صطلامااتتتتتتت بطارت
ك تتتتتتتريءصياا تتتتتتت تري ااقتتتتتتتعصيداتتتتتتتءحصريلاا تتتتتتت تنيتتتتتتتزئص صر قاتتتتتتتعصريا ضتتتتتتت صبتدحتتتتتتت ص2000ب تتتتتتت طلامااتتتتتتت بطار ص

Macrofibrilsصر قاتتتعصريا ضتتت صب ستتتلاءيءزنيتتتزئص500.000ب تتت طاتتت بطا0.5نبص0.4عاهتتت ص 
Freyبزيتنجفت  . )ريلا تعر قاتعصريا ضت صيلجت ررصري ت اتء صخللاتعصستلالءيءز لاتءحصنيتزئص2رينه يتعصياتءحص –

Wyssling1976ببي رWilder1970 ( )16 الص. )

ج مص دل عصممدلئعصيدملل صاتا مصطحلصنأ ايص ا يعصغرتصنوريلاا  ريسلاءيءز ب  رصرينا مص
بناتزمي تص. يحلصرا رربك ي صطءردصكاما ااعصن  ىصدر لعص صتاءصطد ل ءسلاءيءزيعاب   صبطاءأتص

.ا صتاءحصااتزمي تص ن  صباتقلصبااتزمي تصاللصيلجزيئ تصريا ريءص صرا رر



تكوين اجلدار اخللوي
Karyokinesisي  نصتاءيحلصرا ررصنثن  صراتقس مصرخللاعصغريصر     صواثصتنقس صرينءرءص

ابخللاع،صبيداءحصرا ررصنثن  Cytokinesisابخللاعصر نقسمعصمثصتنقس صر ءردصرأل  ىص
،صبيا  صMitosisن ص ا صط رولصراتقس مصرينءرءصراتقس ط  صغريصط    صريسادء  زمراتقس مص

واثصيدجمعص صطءضعصCell plateرا ي صابيل احعصرخللءيعصريرببتء  زمري  صلص تص
 تصPhragmoplastابي  ر ء  سخريق  صرالسدءرا ص الصط ز ص  ا صيا  ص

العص صريق  صرييتصت دا صىحلص ا صطعصرالاتقس مصمثصتدجمعصطءردصاتلفصس ريل  ا ت
اسريرببتء  زمتقس صCell plateتا  صابيل احعصرخللءيعصيل  ر ء  سخرالسدءرا ص

ت،ص انم صتاءحصر ءردصاسمتصطدحءيعصفام ص ا صاسصنغ اعص  زطاعص  رنياعصيلملادتصرا ي ت
نبصر  دءص تصMiddle lamellaر ءنيءدءص  رصرألغ اعصريل احعصريءساعصري اداناع
Intercellulorرخللءيعص substancesيءزريسلاءص،صمثص ا صغي صتاسيصط ق تصطحلص

.طاءاتعصرا ررصرال د را ريرببتء  زطاع  رجصرألغ اعص







Plant tissuesاألنسـجة النباتـية  
ا عصبيالقصىلعصرينساجص ءصومءىعصطحلصرخل ايصرييتصاط صنحصتاءحصطد    ص صري الصبرياكايصبريءظ

رياءين ام ط لصرينساجصSimple tissueرينساجص ص  رصر  يعصابينساجصري ساطص
Collenchymaينساجصباط صنحصتاءحصرخل ايص دل عص صري الصنبصريءظا عصبيالقصىلعص  رصر

باتساجصرخل يصSclerenchymaريسال ات ام ط لصرينساجصComplexابينساجصر اق صص
Xylem tissue.

 رصرألاتسجعصب  صبتقس صرألاتسجعصرين  تاعصاسصاسمتصوسيصرين   صرالاتقس ط صيدل صرخل ايصر اءاتعصهل
:كم صيل 

.ناتسجعصاات  ااع•
.ناتسجعصطسد ميعصنبصابي ع•

Meristematic( املرستيمية ) األنسجة اإلنشائية : أوالً  tissues
Mature derivativesرينساجصرسات  ا صومءىعصطحلصرخل ايصريق  لعصي اتقس مصبط دق ل صري  ي عص

لعص  ايصطاانعصتسمعصبأدء صرينساجصرسات  ا صى. ت   صاسصرألاتسجعصر سد ميعصر اءاتعصيلجس صرين  ي
  صرالاتقس مصب  رصرخل ايصالصت ريصطءرااه صبالصتدحءلصاسص  ايصابي ع،صفInitial cellsابخل ايصر ن ئعص

ا صى ءصراتقس ط تصبرييتص  بر  ص ( ر  دق تص) رألبلصت   صاو ىصرخل ايصرين جتعصاسصرينساجصرسات  ا ص
.ت   صاسصرينساجصر سد ميصبت قعصرخللاعصرأل  ىصاات  ااع



بطان رصريق  لصMeristoطحلصريالمعصري تاناعصMeristemيق صن  تصكلمعص
تءني صرألاتسجعصبص. ي اتقس م،صبخيدرتصرينساجصرسات  ا صابينمءصسءر ص صريادلعصنبصر ج 

د  صك ريص صرين  تص صام صريساق حصبرا برصرألصلاعصبري  ىاعصبى ( ر  سداماع)رسات  ااعص
بص تصر زط ) Vascular cambiumر ن ئصريءى ا صريءرو صكم صتءني صمم لعص ص

بيؤد صات   ص  رصرألاتسجعصرسات  ااعصاسص. Phellogenبر ن ئصري لاينص( ر زط 
عصااتد جصرينمءصىلريقماعبتاملصرألاتسجعصرسات  ااعص. تاءيحلصنيس صرين  تصريا ريصر اق 

اح صر  طسعصرال د را صري  صيس يصزايدءص صوج صرين  تصسءر ص صرياءلصنبصطس وعصنس
 ات اعصبر م لعص صنط صرألاتسجعصرسات  ااعصرا. يلهءر صبريا عصبياءحصني   صرألى   صريدتا ث يع

رحصطحلصوج صرجملمءعصبر ن ئصري لاينصف  م صيزي ( ر زط صب تصر زط ص) ر ن ئصريءىت ا ص
.ريدءصال صبريءا ا صيد ا صرودا ني تصنيس صرين  ت



( لالقحة ر) املاصبة ضيةالبياخللية  صرالاتقس مصبريداءيحلصطحلص  ريعصراتقس مصاجلنني النبايت بي  نص
تتتءحص تتتت ايصني يتتتت ءصاباتقستتتت مص اتتتتعص تتتت ايرصبغيتتت ص صرألطتتتتءررصرألبسصطتتتتحلص  ريتتتتعصتاءي نتتتت ،صبياتتتتحلص صفااء

عصطتتحلصنيستت صرين تت تصرينه ااتتعصتنحلتت صاضتت فعصرخلتت ايصرا يتت ءصتتت رجيا  ص صننيتتزر ص  صتت( رألطتتءررص) ر  روتتلص
طتتحلصومتتءىدتص انمتت صتدملتترتصرألنيتتزر صرأل تت ىص ءظتت افصن تت ىصغتتريصرينمتتء،صبيتت ي صفتت حصرين تت تصيداتتءح

. صر اءرحناتسجعصاات  ااعصبناتسجعصابي عصب  رصريل عصتءني ص صرين  تصبالصتءني ص : طحلصرألاتسجع
:وتقسم األنسجة اإلنشائية حسب موضعها من جسم النبات إىل أنواع هي 

Apical meristemقمينسيج إنشائي ـ1
.يقعص صامعصكلصطحلصرجملمءعصرخل   صبرجملمءعصرا ر 

Lateral meristem:نسيج إنشائي جانيبـ2
. بيقعصطءرزاي صيلمحءرصرياء صيلا ءصرين  يصري  صأ ثصفا 

Intercalary meristemنسيج إنشائي بيين ـ3
ىنتت صبرستتدم ص صلاات لتتريقمتت بيقتتعص تتتص تت ايصبناتستتجعصابي تتعصبيادتتربصنيتتز صطتتحلصرينستتاجصرسات تت ا ص

.طءنيءدصابيس طا تصبنغل عصرألبرردط  ءط لص.ي اءصطاانعرساتقس ط رين   ص



:ا إىلكما أن هناك جمموعة من العلماء تقسم األنسجة اإلنشائية حسب نشأهت
Primary meristem: نسيج إنشائي ابتدائيـ1

 ملصكلصطحلصرينساجصبين أصطعصات أءصرانتصن صيداءحصنثن  صتاءيحلصرانتصرين  يصبي
.يلمجمءعصرخل   صبرجملمءعصرا ر ريقم رسات  ا ص

Secondary meristem: نسيج إنشائي اثنويـ2
بي تتتملصكتتتلصطتتتحلصبين تتتأص اتتت صتاتتتءيحلصرانتتتتصباات تتت تصرين تتت تصبمتاتتتزرصاسصات تتت تصابيتتتغ

.ر ن ئصريءى ا صبر ن ئصري لاين
Esauر تتتت ببستتتتء صاتد تتتتعص صدررستتتتدن صهلتتتت رصرألاتستتتتجعصرسات تتتت ااعصرن صريا  تتتتعص

 اناتتتعصن ص  تتت صبريتتتيتصتد تتتعصتقستتتا صرألاتستتتجعصرسات تتت ااعصاسصاماتتتعصبني ات اتتتعصبص( مص1965)
ا لصنحصات  نص دقسا صرألاتسجعصرسات  ااعصوسيصطءضعص  رصرألاتسجعصطحلصنيس صرين  ت،صبص

اتستجعصرسات ت ااعص صدررسعصرألاتستجعصرسات ت ااعصاتلقت صاتات ءصىلتعصريلت  تصريستادءيءنياعصيأل
كمت ص( ابي تعص) د ميعصبت تا ه ،صبك ي صت تايصرينمتءصفاهت صمثصمتاز ت صاسص ت ايصبناتستجعصطست

تص: يل ص



(:18شكل ) للالية اإلنشائية السيتولوجيةالصفات ـأ 

.ا  لعصي اتقس م_ 1
. ع زينانبصني اعالصيءني ص صرخل ايصرسات  ااعصنثن  صرالاتقس مصرين طص دءايتص_ 2
.نبياعصغريصطدمازء  سدا رتتاءحص صط ولعصري  سدا رت_ 3
.رسات ب  زطاعتءني صكماعصالالعصطحلصري  اعص_ 4
.الالعصريداقا صن ص صو يعصنبياع( Mitochondria) ريس حا ت_ 5
(.غزي ص) ك افصيرببتء  زمرص_6
.كءحصري جءرتصى دءصص ريءصنبصطا بطعصبنوا أ صتءني صفجءرتصك ريءصبيانه صأدرء_ 7
.رينءرءصك ريءصابينس عص ج صرخللاع_ 8
،صصصريقماععصوج صرخللاعصص ريصى دءصبطدس ب صرألاا رص صرخل ايصرسات  ااعصيألاتسجعصرسات  اا_ 9

.بطسداالعصضاقعص صرألاتسجعصرسات  ااعصرا ات اع
.ءزيعسلاءير د رااعصبيداءحصطحلصطءردصاتق يعوقءلصب  ني ررصرخللاعصر د را صرااقص_ 10







ترتيب النمو يف األنسجة اإلنشائيةـب 
يلن تت تصريقمتت  ص ص اتت صرين تت لتصتءنيتت ص لاتتعصاات تت ااعصبروتت ءصمت تتلصرينستتاجصرسات تت ا

لاتتعص اتتعصستتءر صكتت حصغيتت ص صامتتعصرجملمتتءعصراتت ر صنبصرجملمتتءعصرخل تت  ،صبيااتت صات تت  ص تت رصرخل
تصريتتربرى صناتستجعصرين ت تصري ر لاتع،صكمتت صياتءحص اتعصرألى ت  صرأل تت ىصك ت رايتصرألبرردصب ت راي
  صطندامت  صطتحلصبط صاسصغي صطتحلصزايدءصطست وعصنستاتصرين ت ت،صبهلت رصفت حص ت رصرخللاتعصتاات صتءزيات

(. 19 تالص) Equesetum،صبات ت تصغيتلصر لت حصريست ر سكمت ص تءصر ت لص ص. رخل اي
روت ءصبهلت رصفت حصنط ص صو يعصرين  لتصري رااتعصفت حصرينستاجصرسات ت ا صيداتءحصطتحلصنك ت صطتحلص لاتعصبص

تا تت  صبيانتت صيتتاسصياتتءحص ناتت مصناتتلصت صريقماتتعراتقستت مصرخلتت ايص صريقمتت صن ص صرألاتستتجعصرسات تت ااعص
جت ص انمت صتنقست ص ت ايصبتاتربص صر   اتئى ءراا  ،صفق صتنقس ص ا ص ت ايصرينستاجصرسات ت ا ص

 تتتعصن صابجت  تتت تصن تتت ىص ستتت ىعصفانتتتدجص تتت ايصصتتت ريء،صكمتتت صتنقستتت ص اتتت صرخلتتت ايص ص تتت برص دل
،ص انمتت صتنقستت ص ت ايصن تت ىصىتت دءصتت رصى  َ مءديتتعصىلتتعصستتاتصى يت ءص دل تتعصفانتتدجصاتءر صوجماتت م

ا صرا اتيصراتقس ط تصك ي صتنقس ص  ايصرينساجصرسات  . رينساجصرسات  ا صفداا صاءر صساحا  ص
Periclinalراتقس ط تص اااعص) طءرزيعصيساتصريا ءصرين  يص division )فاؤد صغي صاسص

) طصرياتت ءصرين تت يصتاتءيحلصصت ء صطتتحلصرخلت ايصطءرزيتتعصحملتاطصرحملتتءرصينتدجصىنهتت صزايدءص صعت ص تتا
(.19 الص



Cell Differentiationمتيز اخلالاي اإلنشائية إىل خالاي ابلغة ـج 
ااعصبريءظا اعصبري الاعصصيقل صابيدمازصرياملا تصر  ت اعصطعص ا ه صري ا صغرتصريا ااعصريااما 
_: ااعصطنه صرييتصتؤد صاسص لرتصرخل ايصبأ ثصنثن  صريدمازصت ريرتص صرخللاعصرسات 

.زايدءصبرضحعصيلالريصرخللء ص  جءءصرخللاع_ 1
.اسصناتءرىه صر مدل عصبن    صريلءحصر مازري  سدا رتاءصبمتازصكدم ل_ 2
(.برسف رزيعصريدمزيناعر ءردص) رألي اعجتمعصطءردصرينءرتجص_ 3
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م صا صصكتتصبياحلصالصأ ثصغي ص ا  ءص صرخل ايصر اءاتعصيل   ءصبرألاتسجعصريدم الاعص
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.بريسالاعبرياءتنعبريسء  ءك يلجننعا صأ ثصت ريرتص صني ررصرخللاعصص_ 8
.خل  اعا صيزرلصنيز صطحلصرا ررصر اءحصيلملاعصر دمللعصكم ص ءصر  لص ص  ايصرألبىاعصر_ 9
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.سات  ااعا صي ريصبنيءدصر س ف تصري اناعصت تايصرخل ايصىم صك حصىلا ص صرخل ايصر. 11
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 تتتءصىملاتتتعصريدحتتتءلصطتتتحلصرينستتتاجص( مص1977) Esauكمتتت صتا فتتت صن تتت بص:والتميـــز
ي صاب   درتصريد ياعصرسات  ا صري ساطصرياكايصاسصناتسجعص دل عصبطاق ءصبمياحلصنحصي س صغ

ناتت صيلدماتتزص ت ايصط تت دء،صمثصاتستاج،صباتاتت مصاتستتاج ،صمثصى تءصنبصات تت تصك طتتل،صبنوات أ صي: 
صتلتت تص دل تتعصناتت صىملاتتعصطزدبنيتتعصفتتأبال صتاتءحصرخلتت ايص دل تتعصىتتحلصريستلفصرسات تت ا صباات  َ اتت م

.ىحلصرخل ايصنبصرألاتسجعصرجمل برء
Specialization:التاصص

صركدمتتلصمتاز تت صىنتت صفحتترتصرياكاتتيصريتت ر ل صيلا تتءصرين تت يصبطق راتتتعصرخلتت ايصريتتيت
  ااعصطحلصريت ا صف اتن صات و صنحص ا ص  رصرخل ايصا صنص حخصنك  صمتازر صىحلصرخل ايصرسات

 تتت يتصتقتتءمصب تت رصرينتتءعصطتتتحلصريدماتتزصيستتمعصابيدملتتترتصبيدالتتقصغيتت صابيءظتتت افصريتت. رآل تت 
 ثص صرخلتتتت ايصرخلتتت ايصر مدل تتتعص صراستتت صرين تتتت يصبنىلتتتعصدرنيتتتعصتءضتتتتصريدملتتتترتصطتتت صأتتت

عصب  ياتتعصطتتحلصبريان صتت صريدءصتتالاعصيلمتت  ص صرخل تتيصواتتثصتاتتءحص تت ايرصغرتصنيتت رصعااتت
 ص( ري  ابياتتتعصرألأ اتتتي)بكتتت ي صرألبىتتتتاعصر ءصتتتلعصيلمتتتتءردصري تتتت رااعص. رحملدتتتءايتصىنتتت صري لتتتء 

.ريلح  صبرييتصت ق صناتءيده صىن صري لء 



للمجموع اخلضريالقميالنسيج اإلنشائي 
Apical meristem of shoot

رألب صابينستتتتتتتتاجصرسات تتتتتتتت ا ريقمتتتتتتتت  صامتتتتتتتت صريستتتتتتتت دصبف بىهتتتتتتتت صبيستتتتتتتتمعصرينستتتتتتتتاجصرسات تتتتتتتت ا صريقماتتتتتتتتعتءنيتتتتتتتت صرألاتستتتتتتتتجعصرسات تتتتتتتت ااعص
Promeristem باتخص ت رص.  ي تعصفقتط صرجملمءعصرخل   صبياحلص  رصريدسماعصا ميعصبت لصىلتعصرخلت ايصرسات ت ااعصبط تدق ل صر

دصري جتتءرت،صبطاتت لصبرجتتت رصر ناقتتعصرسات تت ااعصتدماتتزصرخلتت ايصرين جتتتعصطتتحلصرخلتت ايصرسات تت ااعصرألبياتتعصةتت بثصريتتزايدءص صر جتت صبدرنيتتعصبنيتتءص
حلص تت رايتصرألبرردصنبصتاتتءيحلصرألى تت  صط تتلصتاتتءيريدا تت رالاتقستت مصرخللتتء صبىلتتعصطستت فعصن اتت صطتتحلصغيتت صأواتتعصرألستت لصتءنيتت صظتت   ءص

بريربرى ،صبظ   ءصتاءيحلصرألاتسجعص صر ناقعصرحملاااعصرييتصتداتءحصفاه ص  رايتصرألبرردص
بطن آتصكلصطحلصري   ءصبريق  ءصبك ي صطن ئصرألاتسجعصريءى ااعصتاءحصطدمازءصىحلصطن ئصص

:  ( 20 الص)  ص  رصر ناقعصاسصث ثعصطن آتصريقم بهل رصيدمازصرينساجصرسات  ا صترينم عص
:منشئ البشرة_  1

.مازصاسصري   ءبياا صنبصيد. بيادسيصص  تص  ايصري   ءصواثصتاءحصرخل ايصطسداالعص صر قاعصريا ض صبرياء 
:منشئ النسيج الوعائي_ 2

.را بيدمازصاسصرينساجصريءى ا صرال د . بتءصفص  ايرص  الصضاقصبطسداالص س يصرالاتقس ط تصرياءياع
:منشئ النسيج األساسي_ 3

(.ريق  ءصبرينم عص) بيدمازصاسصرينساجصرألس س صنبصرألرض . بتاءحص  ايرصنالصرسدا يعصبنبسعصطحلص  ايصطن ئصرينساجصريءى ا 





:القميالتعضيتطور مفهوم 
تءريتتخصري ررستت تصىلتتعصاتاتت ر صيدقتت مصريالتت ص صوتت لصري حتتثصىتتحلصطستت   تصاتتءصبرستتدا يعصريا تتءصرين تت يصفقتت 

عصبر  كتزءصفقت صراتتامصامتعصكتلصطتحلصرجملمتءعصرخل ت  صبرجملمتءعصرات ر صيلن تت تصباتداجتعصهلت رصري ررست تصر سد ا ت
بات تت  ص تت رصرينستتاجص صهلتت رصرجملتت طاعصرين  تاتتعصط ناتت  صىلتعصت تاتتيريقمت ىت ءصاتاتت ايتصوتتءلصرينستتاجصرسات تت ا ص

:تاءيحلصنيس صرين  تصبسء صاتسدا  ص  رصرينا ايتصوسيصا طه صبت كا ه صب  
 Apical cell theory:القميةنظرية اخللية •

ريقمتتتت مصىنتتتت صفحلتتتت صرينستتتتاجصرسات تتتت ا ص1844ىتتتت مص( Najeli) أنيالتتتت راتتتتامص تتتت رصرينا يتتتتعصرياتتتت ينص
تءنيتتت ص ص اتتتعصماتتتعريقيلمجمتتءعصرخل تتت  صيتتت ا صرين تت لتصغتتتريصريءى ااتتتعصريز  يتتتعصباتت صرىدقتتت صنحص تتت رصرخللاتتعص

يلمجمتتءعصريقمتت بتتتنرتص تت رصرينا يتتعصىلتتعصنحصرينستتاجصرسات تت ا . رين تت لتصستتءر صريز  يتتعصطنهتت صبغتتريصريز  يتتع
ادتلص ت رصApical initial cellرسات ت ااعصريقماتعبروت ءصعاتخصابخللاتعصاماتعرخل   صيداءحصطتحلص لاتعص

بتاهتت صكملتت رص.   طتتحلصومتتءعصرخلتت ايصرجملتت برءصب  صتتعص صرجملمتتءعصرخل تت( ريا فاتتعص) رخللاتتعصر ناقتتعصري ااتت ءص
.سات   ص اعصرخل ايصبرألاتسجعص صرجملمءعصرخل   صبرجملمءعصرا ر صيلن  ت

Equisetunبا صبص خص  رصرخللاعصأب  ص  طاعصري تالصرابىاتعصرألضت عصكمت ص صات ت تصغيتلصر لت ح
برخللاعصرهل طاتعصري تالصتنقست صراتقست ط ت.Dictyotaري كداءلطحليصليءاري الصكم ص صى ساعنبص

) ىلتتعص تت رصرالاتقستت مصطءرزيتتعصيألضتت عصري  ثتتعصري ر لاتتعصواتتثصتاهتت صرخلتت ايصرين جتتتعصطات تتعص ناتت مصطاتتتصدريتتع
(. 20 الص



عصا ىت ءصريا تءصيدج صرناصرهل مصفاه صاسصأواتواخللية اهلرمية الشكل
اتصري اات صنبصرين  يصن صاسصري ر لص انمت صتدجت صا ىت ءصرهلت مصأواتعصريست

ي صط تتتدق ل صك تتريءصبغرتصفجتتتءءصك تتريءصبكتت ريقماتتعبتاهتت صرخللاتتتعص. ر تت 
عص،صبياتتحلصكلمتتت صراتقستتتمخص تت رصر  تتتدق تصااتاتتتDerivativesرألبسص

هتت صغيتت صبرضتتح  صبيا. ستتادء  زطه ف  تت صتلتت  ص صر جتت صبتتتزدردصك  فتتعص
يءستتتتتااعصغرتص صرخلتتتتت ايصنبصر  تتتتتدق تصرحملاااتتتتتعص انمتتتتت صتاهتتتتت صرخلتتتتت ايصر

.فجءرتصك ريء





Histogenنظرية أصل النسيج • theory
ىنتتتت ط صدراصىتتتت دصك تتتتريصطتتتتحلصامتتتت ص( مص1868) Hanistein  ات تتتتد يحليقتتتت صراتتتتامص تتتت رصرينا يتتتتعصرياتتتت ينص

الصينمتءصطتحلص لاتعصواتثصبنيت صنحصنيست صرين ت تصر داتءح. رجملمءعصرخل   صبرجملمءعصرات ر صيلن ت لتصري رااتع
ريقماتتعايصبيانتت صينمتتءصاتداجتتعصين تت  صبراتقستت مصومءىتتعصطتتحلصرخلتت . أنيالتت كمتت صغكتت ص. اات تت ااعصبروتت ءاماتتع

مءىتعصطتتحلصرخلتت ايص تت رصبمياتحلصنحصتقستت ص تت رصرجمل. ريقمتت رسات ت ااعصنطلتتقصىلاهتت صفامت ص اتت صابينستتاجصرسات ت ا ص
:  ص( 20 الص) اسصث ثعصطن ئ تص

Protodermمنشئ البشرة •
.بياا صات  ط صبراتقس ط ص   ءصريا ءصرين  ي

Periblemمنشئ القشرة •
حلصاتستتاجصريق تت ءصبيااتت صات تت ط صريق تت ءصبنواتت أ صيستتمعص ن تتئصريق تت ءصبرينمتت عصواتتثصيااتت صات تت ط صكتتلصطتت

Cortexبرينم عصMedulla
Pleromeمنشئ االسطوانة املركزية •

تراتعصريءى ااتعصب ت صيؤد صات ت ط صاسصتاتءيحلصناتستجعصراتز صر  كتز صطتحلص تءرصريا تءصرين ت يصن صياات صرالستاءص
ابلكـامببيومعصبياتحلص ات صريالمت  صيالتقصىلتعصطن تئصرألاتستجعصريءى ااتترألاتسجعصريءى ااعصبرينمت عصاحصبنيت ص

. صو يعصبنيءدصطن ئص   صابيق  ءصبرينم عProcambiumاألويل 





Tunica-corpus theory: نظرية الغطاء واجلسد 
 صنبراتتتلصريقتتت حصريا تتت يحلصبابيدح يتتت ص صىتتت مص Schmidtيقتتت صراتتتامص تتت رصرينا يتتتعصرياتتت ينص تتتخص

عصبابيتتت رتصمصبغيتتت صاتداجتتتعصي ررستتت تصى يتتت ءصنني يتتتخصىلتتتعصامتتتعصرجملمتتتءعصرخل تتت  صيلن تتت لتصري رااتتت1924
خل تتت  صهلتتت رصيلمجمتتتءعصرريقمتتت ب ص تتت رصرينا يتتتعصبنيتتت صنحصرينستتتاجصرسات تتت ا ص. رين تتت لتصك ستتتا تصري تتت بر

تصطتتحلصرخلتت ايصغرتصرين تت لتصالصيداتتءحصطتتحلصومءىتتعصطد تت   صطتتحلصرخلتت ايصرسات تت ااعص تتلصنطاتتحلصمتااتتزصطناقدتت
ريءرااتتتعصىلتتتعصراتقستتت ط تصابجت  تتت تص دل تتتعصفتتتأطلقصىلتتتعصرخلتتت ايصغرتصرالاتقستتت ط تصريامءديتتتعصىلتتتعصريستتتات

 تعصفقت صبنط صرخلت ايصري ر لاتعصبريتيتصغرتصراتقست ط تصابجت  ت تص دلTunica اطصريا ءصرين  يصابي ا  ص
اطصببنيتت صنحصري اتت  صاتت صيداتتءحصطتتحلصط قتتعصنبصط قدتتتصفتتأك  صاتتCorpusنطلتتقصىلاهتت صطلتتالتصراستت ص

(.22 الص)   رصريا ق تص جمءىعصرخل ايصرأل  ىصرييتص  صى  رءصىحلصط صع صاباس ص
 انمت صبنيت صنحصيق صبني صابي ررسعصبري حثصنحصراس صأدء صىلت صط قتعصبروت ءصطتحلصرخلت ايصرسات ت ااع
قتت تصر ن تتئعص صياتتلصط قتتعصطتتحلصط قتت تصري اتت  ص لاتتعصنبصنك تت صطتتحلصرخلتت ايصر ن تتئعصب تت رصياتتءحصومتتءعصريا 

ن صىتت دص)  ص تت صىتت دصط قتت تصري اتت  صط تت ف  صاياهتت صريا تتتقعصر ن تتأءصيلجتتتسريقمتت  تت رصرينستتاجصرسات تت ا ص
صطتتتحلصريا قتتتعصرخل رنياتتتعصيل اتتت  ص (. 1+ ط قتتت تصري اتتت  صص  َ انمتتت صتن تتتأصب ص تتت رصر  يتتتعصتن تتتأصري  تتت ءصدرامتتت  
.طحلصري ا  صبراس صطا  ص( ريق  ءصبرسساءراتعصريءى ااعصبرينم عص) رألاتسجعصرأل  ىص





Cytological zones( التمنطق اخللوي ) نظرية املنايق اخللوية .4
Cyto-histological zonation

فءستايقت صراتامص ت رصرينا يتعصريات ينص(
Fosterرااناتتءمصىلتتعصغتت ررصطتت صبنيتت ص صامتت صكتتلصطتتحلصات تت تص1938ىتت مصGenko bilobaبات تت تص
Pinusريلتنء  ص sp.ات ءصاسصطناقتعص ءريتعص اريقمت ب ص ت رصرينا يتعصيقست صرينستاجصرسات ت ا صDistal 

apical zoneصر ناقتتعصري ر لاتتعصىنهتت صنبصت تتدق حصطنهتت صبمهتتتن تتآحيندهتت صفاهتت صرحملتتءرصرين تت يصبطناقدتتتص 
Rib meristem ( inner zone ) ات ت طه صبتاهت صط   ت ءصاتخصر ناقتعصرحملءريتعصري اات ءصبياات

)  تت ا صريامتتءد صبراتقستت طه صرينمتت عص اتت صىتت ءصراتقستت ط تصبيالتتقصىلتتعصر ناقتتعصري ر لاتتعصنواتت أ صابينستتاجصرسات
نبصر ناقتتتتعصرحملاااتتتتتعصصOuter zoneبر ناقتتتتعصرخل رنياتتتتعصنبص. Rib meristem( ري تتتتلا ص

Peripheral zoneقاقتتتتت ر ب تتتتت صاتتتتتاطصاب ناقتتتتتعصري ر لاتتتتتعصبنواتتتتت أ صتستتتتتمعصابينستتتتتاجصرسات تتتتت ا ص
Eumeristemنبصرينساجصرسات  ا صرا اتيصFlank meristem (23 الص.)

بن تتتت صغرتصات تتتتت  صمريرببتتتتتء  زصبتدماتتتتزصر ناقتتتتعصرحملاااتتتتعصنبصرخل رنياتتتتعصأب تتتت صغرتص تتتت ايصصتتتت ريءصغزيتتتت ءص
س ست صريت  صياات صى  صواثصتاا ص  رصر ناقعص  رايتصرألبرردصبريربرى ،صبرينساجصرسات  ا صرألط سدام 

.رأل د رااتريق  ءصبك ي صطن ئصرألاتسجعصريءى ااعصري  صياا صريلح  صبرخل يص
نياعصبياا صات   صنالصك  فعصطحلص  ايصر ناقعصرخل رص  بتء  زمنط صر ناقعصري ر لاعصف حص  اي  صغرتص

.  رصر ناقعصاتساجصرينم ع





نظرية النسيج اإلنشائي املنتظر واحللقة اإلنشائية
Waitting meristem and initiating ring 
Theory                                                         

مص،صمثصنيتتت ص تتت رصرالاتتتارمصرياتتت ينصكتتت باص1955بط  تتت صىتتت مصBuvat ءفتتت يقتتت صراتتتامص تتت رصرينا يتتتعص
Clawesمصب ص ت رصرينا يتعصات وت صنحصرين ت  صرسات ت ا 1961 ا صغي ص سنءرتصبك حصغي ص صى مص

 ناتتت تصري ااقتتتعصىلتتتعصبكاماتتت  صرألاتستتتجعصبريريستتتادءيءنياعيلاتتتيصدبرر صك تتترير ص صرااروهتتت صواتتتثصنحصري ررستتت تص
ريقمتت مصبريتتيتصمت تتلصرينستتاجصرسات تت ا ص1938فءستتار قاوتتعصطتتحلصا تتلصDistal zoneر ناقتتعصري ااتت ءص

Apical meristemق راتدهت صتت لصىلتعصنحص ت رصر ناقتعص  طلتعص ت لصرينمتءصرخل ت  صيلا تءصرين ت ي 
) اجصرسات ت ا صر ندات صبهلت رصنطلتقصىلاهت ص ءفت صرست صرينست( نبصرينستاجصرسات ت ا صر قاقت ص) اب ناقعصرخل رنياتعص

 طلتعصألاتت صيادقت صنحص ت رصر ناقتعصري اات ءصتاتلص Waiting meristem(  رينستاجصرسات ت ا صر ااتيص
لتعصي وت صناتت صي ت نصن صغريصات اعصووصباخصريدحءلصطحلصرياتءرصرخل ت  صاسصرياتءرصريدات ث  صب ص ت رصر  و
) ز تتت  صنبصريداتتت ث  صرينستتتاجصرسات تتت ا صر نداتتت ص صرين تتت  صبرالاتقستتت مصباتداجتتتعصهلتتت رصرين تتت  صينتتتدجصرجملمتتتءعصري

(.24 الص





ن  صتن ئص  رايتصغرتصات   صراتقس ط صك ريصبص( رينساجصرسات  ا صر قاق ص) باتا ر صألحصر ناقعصرخل رنياعص
قصىلاه ص ءف تصرألبرردصبريربرى صرا ات اعصابسض فعصاسصرألاتسجعصري ر لاعصط صى رصاتساجصرينم عصفق صنطل

Medullaryبرىدربصر ناقعصري ر لاعصطن ئعصيلنم عصInitiating ringءصرسات  ااعص.اب لق
meristem

 تتتت  ص تتت رصباتتتت صرطدتتتت تصاتا يتتتتعصر ناقتتتتعصري ااتتتت ءصرخل طلتتتتعصطتتتتحلصبنيءد تتتت ص صرجملمتتتتءعصرخل
رين  لتصريءى ااعصين  لتصك سا تصري  برصاسصات  لتصى رايتصري  برصكم صبني تصني   ص 
اتت صاب  كتتزصريستت كحلصري  رااتتعصبكتت ي ص صراتت برص ااتت صرين تت لتصري رااتتع،صبريتتيتصعاتتخصفامتت ص 

Quiescent center(مص1961ك باص. )



قمة اجملموع اخلضري للنبااتت الوعائية غري الزهرية 
. نبصنوات أ صىتت ءص ت ايصاات تت ااعSingle apical cellبروتت ءصاماتعتدماتزص ت رصرين تت لتص ءنيتءدص لاتتعص

دجت صراءراتتيصري  ثتعصري  ديتعص  طاتعصري تالصتدجت صا ىت ل صاسصأواتعصريستاتصر ت صبتريقماتعبى دءصط صتاءحصرخللاتعص
امتتعصءنيتت ص بتنتتدجصرخلتت ايصرا يتت ءصطءرزيتتعصيألضتت عصري  ثتتعصب تتريصط تتلصىلتتعصغيتت صطتت صي. رأل تت ىصأواتتعصريتت ر ل

(. 20 الص) ر قاقاعريس ر سط صى رصريس ر سرجملمءعصرخل   صين  تصغيلصر ل حصبك ريصطحلص
قمة اجملموع اخلضري للنبااتت عارايت البذور

باس ص. ات  لتصريلنء  بصرااناءيالصطحلصات  تصريقم ركد  خصاتا يعصر ن طقصرخللءيعص صرينساجصرسات  ا ص
اعصطد تت  عص صري تتتالصرينستتاجصرسات تت ا صرال دتت را ص صتلتت صرين تت لتصاسصطناقتتتعص ءريتتعص ااتت ءصغرتص تت ايصاات تت ا

. طناقتتعص  رنياتتع: عبات تت  صاات تت ا صالاتتلصب تت رصر ناقتتعصيااتت صات تت طه صاسصتاتتءيحلصطناقدتتتصطتتحلصرخلتت ايصرسات تت اا
23 الص)  عصياا صات  طه ص اعصرخل ايصبرألاتسجعصط صى رصرينم ع،صبطناقعصدر لاعصياا صات  طه صاتساجصرينم

.)
قمة اجملموع اخلضري للنبااتت كاسيات البذور

تصغبرتصري لقدتتتصف تت صات تت ل: تنا تتقصاتا يتتعصري اتت  صبراستت صىلتتعصطااتت صنفتت ردص تت رصرجملمءىتتعصطتتحلصرين تت لتص
رتصري لقتعصريءروت ءصيداتءحص انم ص صات  لتصغبص. يداءحصري ا  صطحلصط قعصاسصمخسصط ق تصبغ ي   صط صيءني صط قدت

ءلصأبحصب نتت فصآرر صتقتت. ط قتت تصبىتت دءصطتت صياتتءحصري اتت  صط قتتعصبروتت ءص صنغلتتيصرين تت لت4ري اتت  صطتتحلصط قتتعصاسص
(.22 الص) ري ا  صالصيداءحصطحلصنك  صطحلصط قدتصمه صطن ئصري   ءصبطن ئصاخصري ت  ءص



  Leaf origin:منشأ األوراق

طتتتتتتتتتتتحلصن تتتتتتتتتتت صريالمتتتتتتتتتتت  صريتتتتتتتتتتت يحلصة تتتتتتتتتتتءرص صطن تتتتتتتتتتتأصريءراتتتتتتتتتتتعص تتتتتتتتتتتءصرياتتتتتتتتتتت ينصنيتتتتتتتتتتتءصتنتتتتتتتتتتتربجص
Guttenberg(1960مص)دءصطتحلصتن أصىأوراق نبااتت ذوات الفلقتني نحص،صبا صبني ص 

 صريا قعصاتخصريا قعصاخصريساحاعصطحلصري ا  صواثصي  نصرالاتقس مصرألبلصطءرزاي صيلسات
كمت صيلت ويص. ي ر لريساحاعصمثصيد عصغي صراتقس ط تصطد   عص صريا قعصرييتصتلاه صطحلصر

ءصريءراتع،ص انمت صغي صراتقس ط تصطدا ط ءصىلعصريساتص صريا قعصريساحاعصفقط،صطاءاتعص   ص
ه صطحلصري ر لصرينساجصتاءحصرالاتقس ط تصر ءرزيعصيلساتص صريا قعصاخصريساحاعصبرييتصتلا

ص  ريتتتعصرألطتتت صريءستتتا صيلءراتتتعصابس تتتارفصطتتتعصريا قتتتعصريستتتاحاعصطتتتحلصراستتت صواتتتثصيداتتتءحص 
 تتتءصرين تتت يصومءىتتتعصطتتتحلصرينستتتاجصرسات تتت ا صتتتتربزصاسص تتت رجصرينستتتاجصرسات تتت ا صريقمتتت صنبصريا

Leafتسمعص   ريعصريءراعص primordiumبىن صط  صط ولعصطتحلصرالاتقست ط تصتستمعص
Leafريت  صيدحتءلصاسصطت صيات  ص حتءرصريءراتعصLeaf buttress تزرصريءراتعص axis (

 Marginalبطتتحلصمثصيداتتءحصطن تتئ تص  صتتعصيداتتءيحلصريءراتتعصطن تتئصوتت  ص( 25 تتالص
meristemصبطن تتتتئصستتتتاح ،ص،Plate meristemبطن تتتتئصكدلتتتت صMass 
meristem .تاملص ااه صىلعصت الصريءراع.







ريستتتاحاعصفدن تتأصرألبرردصطتتتحلصراتقستت مصريا قتتتع: يف نبـــااتت ذوات الفلقـــة الواحـــدةنطتت ص
عصنبصنيتز ر صك ترير صيل ا  صاباتقس ط تصطءرزيعصيلساتصواثصتاات صطاات صرينستاجصريت ر ل صيلءرات

ات  صبريستاحاعصبياتحلصات صت ت رفصريا قت تصاتخصريستاحاعصطتحلصري . طن صابسض فعصاسصري  ت ء
ات تأءصرألبرردص صبىمءطت  صفت ح. طحلصراس صني ت  ص صتاتءيحلصنيتز ر صطتحلصرينستاجصريءستا صيلءراتع

ءصيد عصاتا طت صااتات  صات  لتصك سا تصري  برصسءر صات  لتصغبرتصري لقدتصنبصغرتصري لقعصريءرو 
 رصفت حصكتلصبهلت. طعصرال تد  ص صىمتقصنبصىت دصريا قت تصر  تاكعصياتلصطتحلصري ات  صبراست 

.اعصرين  تاعطحلصري ا  صبراس صي اك حص صتاءيحلصريءراعص نسيص دل عصوسيصرجمل ط

ااتتعصنبصر ن تتئصطتتحلصر ناقتتعصرحملا( رألبرردص) نطتت ص صات تت لتصىتت رايتصري تت برصفدن تتأصريءراتتعص
ر ل صباتتتت صتستتتت   صريا قتتتتعصريستتتتاحاعص صتاتتتتءيحلصرينستتتتاجصريتتتت ) Eumeristemر قاقتتتت ص

اتءيحلص ت بزصنيت اتيصة بثصراتقس ط تصمم ساعص صطن أص  ريتعصريءراتعصيتؤد صاسصت( ي  ريعصريءراعص
 قلاتتتلصياتتت  ص تتتزرصريءراتتتعصProtomeristenيقتتتعصاتتتخصرينستتتاجصرسات تتت ا صريقمتتت صرألب ص

Leaf buttressرألزرررصريءرااتعصواثصينمءصطاءأ صريءراعصفام ص ا صب دلفصطءرضعصتاءيحل
. وسيصاتءعصرين  ت



Stem branchingتفرع الساق   
:يقس صريد  عص صس دصرين  تصاسصاتءىتصمه 

Apical branchingقميتفرع ـ1
ااعصرين   صاسص لادتصطدس بيدت،صيرألات  ااعريقماعتنقس صرخللاعص

معصاات  ااعصرالاتقس ط صيالصطنهم صف ى  صطسدق  صمثصيدا رصغي صرالاتقس مص صكلصا
كم ص صطحليصDichotomous branchingبيا  صابيد  عصري ن ا ص

بصتنقس صن. بات  يصريسا نيانا صبريلااءيءديءم( 26 ال،ص) Dictyotaري كداءل
صيدا رصغي ص صكلصريقمعصرين طاعصاسصاسمتصطدس بيتصياا صكلصطنهم صف ى  صطسدق  صمث

Hyphaeneامعصط لصات  تصخنالصري بمص thebaica





Lateral branchingتفرع جانيب ـ2
اخصر  سدا ص(   بعصري) ب ءصري  اعص صرين  لتصري رااعصبفا صتداءحص  رايتصريربرى ص

:بيقس صاسصاتءىت. ريقم صرألب ص قلالصب صآاب صرألبررد
Monopodialتفرع صادق احملورـأ  branching بفا صيسدم صاءص

نبرردصبف بعص)  ءصريربى صريا  صبات  ط صاسصزطحلصغريص  بدصبي افصابسدم ررصنى   صني ي
ب  جصري  بعص. بريزرحصبري لء Casuarinaاسص ءرصرين  تصط لصات  تصريا زبرين ص( 

ا  صغي صرا ات اعصطحلص  رصرحملءرص صآاب صرألبرردصبياءحصنو ثه صنا   صاسصريقمعصبي
Acropetalريقم ابيدا ايص succession (26 الص)





Sympodialتفرع كاذب احملور ـب  branching
اسصى ءصدحءريب ص  رصرينءعصين طصريربى صريا  صي اءص  بدءصمثص

ن صف عصني اتيصطسد ميصن صيقفصات  ط صبيد صاءصرحملءرصرألصل ص  ال صط
ا  صاسصى ءص  ىم صرييدحءرينمءصىلعصرسدق طد صفاءصطحلصريزطحلصمثص

ءرصطحلصطسد ميصبياملصرحملءرصف عصني ي صب ا رصب  ي صيداءحصرحمل
لصس دصريانيصننيزر صغرتصنصءلص دل عصكلصطنه صمي لصف ى  صني ات ا  صط 

(.26 ال،ص) 





Origin of branchesمنشأ الفروع   
ساتص صريا قدتصرألبسصيداءحصريربى ص صرين  لتصريءى ااعصري رااعصاتداجعصرالاتقس ط تصر دا ط ءصىلعصري

رالاتقس ط تصر ءرزيعصبو بثصى دصك ريصطحلريقم بري  اتاعصريساحادتصيلمحءرصريل ريصنبصرينساجصرسات  ا ص
Periclinalيلساتص divisionsصا  رزصبيس يص  رصرينمءص صريساتصبر ج.  صريا ق تصرياماقع 

يندجصىن صتاءيحلصبنوا أ صتاءحصرالاتقس ط تصطندامعص  رنيعصك ريءصمم . ريربى صفءدصساتصرحملءرصرين  ي
اب ناقعص صيلربى صسلسلعصطنحناعصطحلصريا ق تصر دءرزيع،صبهل رصيسمعص  رصريءضعصيلنساجصرسات  ا صر  ا

   ص صبرىدم در صىلعصطق ررصريا اعص تصري ا  صبراس ص صام صرجملمءعصرخل. Shell zoneريق  يعص
واثصرال ارفص صرين  لتصك سا تصري  برصف حصاتءرتجصنبصط دق تص  تتصر ناقدتصتاءحص دل عصطحل

مق  صمم ص ءصىلا ص ص،صبهل رصف حصريربرى صتن أصطحلصط ق تصنك  صىرأل ا تاءيحلصرينساجصرسات  ا صيلربى ص
ات  ا صنط صريربرى صرييتصتن أصطحلصناتسجعصابي عصدبحصن صى اعصطعصرينساجصرس(. 27 الص) طن أصرألبرردص

بطحلصAdventitious budsالرباعم العرضية نبص اىصآ  صتن أص اا ءصىن صفاالقصىلاه صريقم 
حصرألبسصا صتن أصني   صبريربرى صريا ضاعصألرأل ااعريءرضتصنات صياسص ن فصمتاازصات ءا صبرضتص تصريربرى ص

 صرين  لتصريسلامعصابي عصبياحلصتداءحصريربرى صريا ضاعصىلعصريساق حصبرا برصبرألبررد  ات اماعطحلص  ايص
رس ااعنط صريربرى صEndogenousنبصرجمل بوعصنبصرألبرردصر ازبيعصبا صتاءحص  رنياعصنبصدر لاعصر ن أص

.م ريقن صتن أصطحلصريا ق تصريساحاعصيلنساجصرسات  ا صExogenousف رام  صتاءحص  رنياعصر ن أص





Flower originمنشأ األزهار 
أتلص(  تصري ت برصك ستا)  صرين ت لتصريز  يتعص( تاتءيحلصرألز ت رص)  صو يعصريدا ث ص

  صاطت صط   ت ءصرينساجصرسات  ا صريقم صريز   ص لصرينساجصرسات  ا صريقمت صرخل ت
  ص صنبصىتتتحلصط يتتتقصاتتتءصوءرطتتتلصز  يتتتعصبطتتتحلصمثصتداتتتءحصرألز تتت رصىلتتتعصر  طتتتلصريز تتت

 ت لصريقمت ات ت ا صبرينمءصرياكايصريت  صأت ثص صرينستاجصرس. ن ا هل صر مدل ع
بهلتتت رصفتتت حص.  ريد اتتتريصاسصرياتتتءرصريداتتت ث  صمياتتتحلصنحصي تتت   ص صامتتتعصر  طتتتلصريز تتت ص

ستتتتاجصدررستتتتعصريقمتتتت صريز  يتتتتعصجيتتتتيصنحصت تتتتدملصىلتتتتعصكتتتتلصطتتتتحلصر  طتتتتلصريز تتتت  صبرين
ابركتتتتت بطتتتتتحلص تتتتت رصر  واتتتتت تصطتتتتت ص تتتتت   رصكتتتتتلصطتتتتتحلص. ريز تتتتت  ريقمتتتتت رسات تتتتت ا ص
مصبىلمت  صآ ت بحصطتحلصا لت صطتحلصBarker and Steward 1962برستداءرد

:  ب  صت ريصاسصرياءرصريدا ث  صىحلصط يقصاءرصري الصريا    صيلس د



.ا ااعرسس رعص صتاءيحلص  رى ص•
ألبرردصتاتتتتت  صاتتتتءصنى تتتتت  صبرااتتتتتعصتدتتتتتأ طص تتتتت رصريتتتتتربرى ص دلتتتتتفص صطاه  تتتتت صبط اادهتتتتت صىتتتتتحلصر•

.Bractsابلقناابت
ريقم ينساجصرسات  ا صا لص  رايتصرألبرردصب  رص  ي   ص  ص ءصىلا ص صررأل ااعتن أصريربرى ص•

.رخل   صواثصتن أص  رايتصرألبرردصنبال ص
الصريس دصفاه ص  لصرالسدا يعصر   نيئعصيلس طا تصكم ص ءصر  لص صرين  لتصرييتصالصيسدا•

. رينجماعرينمءصرخل   صكم ص ص ا صرألى   صبرين  لتص
خل   صفقت صأتد  ص صىحلصرينساجصرسات  ا صر سدءيءنيا  صخيدلفصرينساجصرسات  ا صريدا ث  ص•

زيتتت صىتتت دصىتتت دصط قتتت تصري اتتت  صبراستتت صكمتتت ص تتتءصر تتت لص صرجملمتتتءعصرخل تتت  صنبصاتتت صتقتتتلصنبصت
(.ري ا  ص) ريا ق تصريساحاعص



،صفمناقتعصري ات  ص صىت دصطتحلصرين ت لتر قاق تءزيعص  ايصرينساجصرسات  ا ص•
ائتتتعصانتتت عصتاتتتءحصغرتص تتت ايصصتتت ريءصطدم ثلتتتعصي تتت صصتتت  عصدركنتتتعصتاتتتءحصىلتتتعص 

ك تت صرتستت ى  صطتتحلصب تت رصريقمتتعصتاتتءحصن. اتتاطصايتت ايصك تتريءصبي تت صصتت  عص  ا تتع
.امعصرجملمءعصرخل   

  لصنيتز رصطتحلصياسصطحلصري  بر صنحصتاءحصطناقعصريقن عصمم لعصابي ات  صفقت صيت•
.  ايصراس صص صتاءيحلص  رصريقن ع

.رسدا يعصريس د( ريدا ث  ص) أ دصرينساجصرسات  ا صريز   ص•
رخل تت  صيقتتلصريقمتت رينستتاجصرسات تت ا صرحملتتءر صر ءنيتتءدص صرينستتاجصرسات تت ا ص•

بياتتتتءحص( عصر ناقتتتتعصرخل رنياتتتت) ات تتتت ط ،صبينحلتتتت صرين تتتت  صرسات تتتت ا ص صريقنتتتت عص
.طسؤبال صىحلصتاءيحلصرألى   صريدا ث يعصفقط



: اسريقم رييتصتقس صرينساجصرسات  ا صBuvat ءف بوسيصاتا يعص
ري  صيدمازصWaiting meristemرينساجصرسات  ا صر ندا ص•

:اسصاتساجتصاات  ااتصمه 
)  بري د ت يعصياا صرألنيزر صريز  يعصريدا ث ءغ اتساجصاات  ا صنب صتنص

(.28 الص( ) ري د تتصر  اعتصرألس يع
. اتساجصاات  ا ص يتصبياا صريدمخصريز   ت ص

فقطصبطحلصمثريس  تبتاا ص: Initial ringر لقعصرسات  ااعص•
(.28 ال،ص) ريس  تيقفصات  طه صط    ءص ا صاىا  ص



اسصاتساجصرخل   ريقم رييتصتؤد صاسصاءلصرينساجصرسات  ا صاألسباب ب
اآلراء  صغريصبرضحعصريدح ي صبياحلص ن فص ا( ز   ص) تات ث  صاتم اات  ا ص

:وءلصغي صطنه 
   صبرينساجص تصرينساجصرسات  ا صيلمجمءعصرخلات ءااعنات صياسص ن فصى اعص•

.رسات  ا صيلمجمءعصريدا ث  صأل م صخيدل  حصبظا ا  ص
يلنساجصريدا ث  صين أصطحلصاى دءصتناا صك ريريقم نحصرينساجصرسات  ا ص•

.  بريلمجمءعصرخل   ص صات  لتصى رايتصبك سا تصريريقم رسات  ا ص
 لصبريدا ث  صيد ر  حصطحلص  لصبنيءدصن اريقم نحصرينساجصرسات  ا ص•

ر مدل عصطدءساعصبنحصرال د ف تص انهم صياسخصنس ساعصبت نيعصاسصرأل ا ل
.يلنمءص ص ءرصكلصطحلصرجملمءعصرخل   صبريدا ث  

.اعص صرين  تنحصريد ريصريءرضتصين أصىحلصراتاا اص ا صريد ريرتصري ساءيءني•







للمجموع اجلذري القميالنسيج اإلنشائي 
Apical meristem of root 

ا صتنتتتدجص دلتتتفصامتتتعصراتتت رصرين طاتتتعصىتتتحلصامتتتعصريستتت دص صنحصرينستتتاجصرسات تتت 
قلنستتتءءص تتت ايصأواتتتعصرحملتتتءرصاسصني اتتتتيص تتت ايص ااتتت ءصىتتتحلصرحملتتتءرصب تتت ص تتت ايصري

يتاسصريقمت  ا صب س يصبنيءدصالنسءءصرا رصف حصراتز صري اات صطتحلصرينستاجصرسات ت
كمت صنحصرات رص. ر صر ءضعصن صنات صيقعصاخصالنسءءصراتام بيان صاخصاما  ص

ابلنســيج رصالصينتتدجصىقتتت ر صنبصستتت طا ت،صباتتت صيستتتمعصراتتز صري ااتت صطتتحلصاتتتمعصراتتت 
طن تتتتتتتتئصريق تتتتتتتت ءصريتتتتتتتت  صيدماتتتتتتتتزصاسصProtomeristemاإلنشـــــــــائي األويل 

Periblemبطن تتتتتتئصرالستتتتتتاءراتعصريءى ااتتتتتتعصPleromeباتتتتتت صيالتتتتتتقصىلاهتتتتتت ص
. عطلالتصرالساءراتعصر  كزيعصاغرصينصيءني صخن عص صرالساءراتعصريءى اا



 لتصريءى ااتتتعصيلجتتت رص صرين تتتريقمتتت بخيدلتتتفصاتتتطصرينمتتتءص صرينستتتاجصرسات تتت ا ص
:ر مدل عصكم صيل 

:قمة اجلذر يف النبااتت الوعائية غري الزهرية
بروتتت صتنتتتدجص اتتتعصرألاتستتتجعصطتتتحلص لاتتتعصبروتتت ءصنبصىتتت ءص تتت ايصط ت تتتعص صصتتتف

بياتتحلص. Adiantumبت تت  صري تتالصر ءنيتتءدص صريستت دصكمتت ص صنيتت رصكز تت ءصري ئتت ص
خل تت  صواتتثصتنقستت صرخللاتتعصرهل طاتتعصر م لتتعصيلمن تتئصرألب ص دلتتفصىنهتت ص صرجملمتتءعصر

ألستتتاءراتعصراتقستتت ط تصطءرزيتتتعصيألضتتت عصرألر اتتتعصطاااتتتعص تتت ي صريقلنستتتءء،صبريق تتت ءصبر
(.29 الص) ريءى ااعص





:قمة اجلذر يف النبااتت عارايت البذور
)  اه ص صطاا صى رايتصري  برصتندجصرألاتسجعصابا رصنبص ا

 قعصبرو ءصط صى رصرالساءراتعصريءى ااعصطحلصط( ريقلنسءءصبريق  ءصبري   ءص
 قعصن  ىصطحلصرخل ايصرسات  ااع،ص انم صتن أصرالساءراتعصريءى ااعصطحلصط
دتصاو رمه صطحلصرخل ايصرسات  ااعص اىصآ  صنحص ن فصط قدتصاات  اا
.  اتعصريءى ااعتاا صريقلنسءءصبري   ءصبريق  ءصبرأل  ىصتاا صرالساءر

(.30 الص) كم ص صات  تصريلنء  ص



( 30)النسيج اإلنشائي القمي جلذر عارايت لبذور شكل



:قمة اجلذر يف النبااتت كاسيات البذور
صى رايتصاحصامعصرا رصي ا صك سا تصري  برصتد عصنبصت    صامعصرا رص 

بري ا صرآل  صيءني صفا صاتءىتصطحلصرينساجصرسات  ا صرألب ص. ري  بر
Protomerestem ط لقص: مهClosedبط دءمصOpen .ف  صرينءعصر  لقص

اعصبياا صتءني صث ثصص ء صطحلصرخل ايصرسات  ااعصنو مه ص صامعصرالساءراتعصريءى ا
،صبنط صري  يثصفااا صريقلنسءءصCortexرالساءراتعصر  كزيع،صبري   صياا صريق  ءص

Calyptra ( Root cap  ااعصبتقس ص  رصريل ء صري  ثعصطحلصرألاتسجعصرسات (
ريا قعصرخل رنياعصوسيصات أءصري   ء،صف  صومءىعصطحلصرين  لتصط لصري رءصتن أصري   ءصطحل

نط ص صومءى تصن  ىص(. 31 الص) طحلصريق  ءصبياءحصهل صنصلصط افصطعصريق  ءص
اءحصيل   ءصطحلصرين  لتصط لصات  تصري   حصفدن أصري   ءصطحلصطن أصريقلنسءءصب  ي صي

(.32 الص) نصلصط افصطعصريقلنسءءص



رينساجصرسات  ا صا رصري رء( 31) الص



 ق تص  صبا صياءحصيل   ءصطن ئص   صفاداءحصر ن ئصرألب صطحلصنر عصط
)  لنسءءصطن ئصرألساءراتعصريءى ااع،صطن ئصريق  ء،صطن ئصري   ءصبطن ئصريق

(.33 الص



Plant chimerasالكامريات النباتية 
بصنيتتز صنبصرياتت طريرتص تت صى تت رءصىتتحلصات تت لتصتاتتءحصفاهتت صط قتتعصنبصنك تت صطتتحلصرخلتت ايصن

ستتتتتدءىصستتتتتءر صك اتتتتتتخصريا تتتتت ءصر  صتتتتتلعصفاهتتتتت صىلتتتتتعصططنا تتتتت ءاتستتتتتاجصأدتتتتتء صىلتتتتتعص تتتتت ايص
 Geneنبصىلتعصر ستدءىصرااتينصChromosomal mutationريا بطءستءط ت
mutationصرىدا ديتع انم صت قعصط ق تصنبصناتسجعصرين ت تصرأل ت ىصو بيتعصىلتعص ت اي .

اتت صتاهتت صءر نا تت صب صريءراتتعصفتت حصرخلتت ايص. نبصاتت صتاتتءحصاتت صى اتتتخصط تت رتصطتتحلصاتتتءعصآ تت ص
نبصر ج صنبصغتريصنبص صنيءراتيصن  ىصك يلءح( ك بطءسءط ل ) ص  ا ل ر د ف  ص صى دص

زر صرين تتت تصىتتتحلص قاتتتعصننيتتتر نا تتت ءغيتتت صطتتتحلصريلتتت  تصريا   يتتتعصريتتتيتصاتتت صمتاتتتزص تتت رصرألنيتتتزر ص
.رأل  ى



يفــــرةلتتتتءلصب ص اتتتت صرألواتتتت حصيد تتتتريصرين تتتت تص ااتتتت صاتداجتتتتعص 
يصب ص تتت رصبغيتتت ص ص اتتتعص تتت ايصراستتت صرين تتت صـــبغيةنبصجنينيـــة

رصرين  تاتتعص تتلصر  يتتعصفتت صيستتمعص تت رصرينتتءعصطتتحلصريا تت ءصيلن تت تصابياتت طريص
عص ص اعص ت ايرصأي  صنس صريا  ءصرييتصوللخصفا صبرييتصتاءحصمم ل

نبصبفتت ءصط تت لصغيتت صيتتءصولتتلصط تت ءصتدالتتقص اتتءلصرين تت تصنبصوجمتت 
رصفتتتت حص تتتت رصفاتتتت صنبصطتتتت يدالقص لتتتتءحصرألز تتتت ( ريالءربفاتتتتلص) ريام تتتتءر

  رصريا  رتص صريا  رتصالاءلصرين  تصاسصك طريرصات  تاعصط ينصالل
.صءرءصنيزااعص ص ا صرألاتسجعصفقط



Vinkler (1907فانالت احصنبلصطحلصرسدم مصطلالتصك طريرص تءصريات ينص
 تاتصطتتحلصبغيتت صىنتت ط صنطلتتقص تت رصرالستت صىلتتعصات تت تصرستتدندج صطتتحلصتااتتا صات تت( م

Solanumات تتتتتتتتت لتصريا التتتتتتتتتعصري  غ  اتاتتتتتتتتتعصواتتتتتتتتتثصرستتتتتتتتتدم مصات تتتتتتتتت تص
lycopersicumكأصتلصبات ت تSolanum nigarكاات صف ستدندجصطتحلص

طتحلصنوت ىصرين ت تت،صجت ر  صنحص ا صرين  لتصرين جتعصادتء صىلتعص ات صرألاتستجع
. انم صتاه صرألاتسجعصرأل  ىصمت ث  صطعصرين  تصرآل  

مههت صطت صات مصتءريخصري حءثص ا صغي صىلعصدررسعصريا طريرصرين  تاتعصبطتحلصن
 طريرصواتتتثصاستتت صرياتتت طريرتصرين  تاتتتعصاسصاتتتتءىتصمهتتت صرياتتتBaurرياتتت ينص تتتءرص تتت 

Periclinalرحملاااتتتعص chimerasبرياتتت طريرصريقا ىاتتتعصSectional
chimerasمثصعاتتتتتثصابي سا ستتتتت  صريءررثاتتتتتعصGenetic mosaicsص، (
تلتع. بىلمت  صآ ت يحلصطتحلصا لت ( مصMarcotrigiano2001ط ركءترينيا اتء،ص

:غي صتقسا صريا طريرتصرين  تاعصاسصنر اعصناتءرعصرااساعص  



Periclinalكامريات حميطية  • chimeras
 دل تعصبررثات  صمت ريقبفاه صتاءحصط قعصنبصنك  صطحلصريا ق تصريساحاعصيلنساجصرسات  ا ص

ريءصيالتتتت صىتتتحلصريا قتتت تصبر نتتت طقصرأل تتتت ى،صبيادتتتربص تتت رصرينتتتءعصطتتتتحلصرياتتت طريرتصغبصنمهاتتتعصك تتت
ص–Morphogenesis(  لاتتقصري تتالص) ريد تتالص تىلتت صات تتؤصرألاتستتجعصبرألى تت  

اثصمياحلصتد تعصبك ي صريا ق تصر مدل عصيلنساجصرسات  ا صو. بك ي صىل صات ء صرألاتسجع
رولصر  ا ءصهل رصطحلصر  صتبغي ص صريقم صرسات  ااعصتاتءرتجصكلصط قعصطحلصريا ق تصرسات  ااعص

.اتسجعصبنى   ر ن طقصبووصر  رولصرييتصتل تصفاه ص  رصر ن طقصا صتا  خصاسصن
د تعصطن تأصري  ت ءص صفق صرسدم طخصريات طريرتصرحملاااتعصىلتعصست الصر  ت لصالصر لت ص صت

اجصرسات تت ا صريءراتتعصبريستت دصواتتثصبنيتت صن تت صتن تتأصطتتحلصريا قتتعصرخل رنياتتعصرسات تت ااعص صرينستت
 ااعصتصكمت صنحصرينستاجصريءستا صيلءراتعصين تأصطتحلصريا قتعصرسات تTunica1تيلست دصريقمت 
Tunicaتري  اتاتعص IIدتتصبطتحلصتصبغيت ص صات ت تصيداتءحصري ات  صابيقمتعصرسات ت ااعصطتحلصط ق

ريقمتتت صرسات تتت ااعصري ءراتتت صرألس ستتتاعصيلاتتت طريرتصرحملاااتتتعصطا فتتتعصىتتت دصريا قتتت تصرسات تتت ااعص 
(.34 الص) يلمجمءعصرخل   ص



Sectional chimerasالكامريات القطاعية •
ب تت رص. ن  صصطتتحلصرألغلتت حاا ىتت  صطاانتت  ص صى تتءصرين تت تصنبصادتتلصغلتتر نا تت ءب ص تت رصرينتتءعصت تتالصرخلتت ايص

)   ااعصر ستدقلعصرينمءصطحلصريا طريرتصنث خصبنيءدصنك  صطحلص لاعصاات  ااعصبرو ءص صكلصط قعصطحلصريا ق تصرسات
(.34 الص

Mericlinalالكامريات الناقصة • chimeras
انمت صتاتلص قاتعص ت ايصرييتصاللصفاهت صريا ت ءص صنوت ىصريا قت تصريستاحاعص لتءرءصنيزااتعص ريامريرتب  ص

يص ت رصرينتءعصطتحلصبيلات. ريا قعصات سته صبريا قت تصرأل ت ىص صو يتعصى ديتع،صنبصن ت صتات  صط ت رتصطتحلصاتتءعصآ ت 
اات تت ااعص صكتتلصرياتت طريرتصدبرر ص  طتت  ص صىلتت صات تتء صرألاتستتجعصكمتت صنث دتتخصني تت  صبجتتتءدصنك تت صطتتحلص لاتتعصبروتت ء

(.34 الص) ط قعصطحلصريا ق تصرسات  ااعص صريقم صرسات  ااعصيلس دص
الكامريات املاتلطة•

الصوت طاعصطامتءرءصفاهت صطدنت ث ءص نت صب نت فصاطت ص لتءرءصط ت دءصنبصىلتعص تر نا  ءب  صات  لتصتاءحصرخل ايص
.  صاتساجصى د صينصتا حص  ايرصن صاتءعصطحلصريا  ء

بصن صىءرطتتلص ائاتتعصبرياتت طريرتصرين  تاتتعصاتت صتداتتءحص صريا ااتتعص لتتءرءصغرتاتتعص تت بحصن صتتت  لصطتتحلصرساتستت حصن
Spontaneusن تت ىصبتستتمعص تت رصرياتت طريرتصرين  تاتتعصابي رتاتتعص chimerasنطتت صريتتيتصتنتتدجص اتت صطا طلتتعص

ري ريتعصبطتت صاسصرأل تا ى تبصرين ت تص ت ا صر تءردصريااما ااتعصنبص ات صريدات  صيتت ا صريات ب صري ازايااتعصكت   ررءص
اهتتتت صابياتتتت طريرتصغيتتت صةاتتتتثصينتتتتدجصىنهتتتت صط تتت رتص ص اتتتت صرخلتتتت ايصبرألاتستتتتجعصدبحصريتتت ا صرآل تتتت صفاالتتتتقصىل

:ط لصInduced chimerasر سدح ثعص



Polyploidالكامريا املتعددة  chimeras
رياءي استتتتتتتتتتبتنتتتتتتتتتدجص تتتتتتتتت رصرياتتتتتتتتت طريرصرين  تاتتتتتتتتتعصطتتتتتتتتتحلصاضتتتتتتتتت فعصطتتتتتتتتت دءص

Colchicineنتتتتعصتاتتتتءحصيلن تتتت تصبريتتتتيتصمتريقمتتتت اسصرينستتتتاجصرسات تتتت ا ص
( طءستءط تريا بص)ريلت  ا ت اء صر  زلصرييتصتاملصىلعص  صنبصسحيص

ستتدءرا ص اتت ص صرياتتءرصرالرساتقستت مفدامتتلصىلتتعصتءاتتفص. اسصنااتت  صرخللاتتع
 ا صدبحصبطتتتتتتحلصمثصيندقتتتتتتلصرالاتقستتتتتت مصاسصرياتتتتتتءرصرينهتتتتتتريلتتتتتت  ا تت تتتتتت ىفص

  عصطستتتتتيللتتتتت  ا توتتتتت بثصرياتتتتتءرصرالات لتتتتت  صن صدبحصوتتتتت بثصرات لتتتتت لص
اتاتعصاسصوت بثصط ءصاريل   ت  ىفصص   صصيلنءرءصبا صيدا رصريد  ىفص

سداملص ت رصريدج  تعصبترياءي استرالاتقس مصري ريصط    صاخصيثريصص  عص
35 تالص) ءررريت رتيلدا  صىلعصط ق تصرينساجصرسات ت ا صكمت ص صات ت تص

.)









األنسجة املستدمية أو البالغة
Permanent ( Mature ) tissues

لتتتعصبي تتتدملص تتتءصومءىتتتعصطتتتحلصرخلتتت ايصر دماتتتزءصنبصر دمل( ري تتت يغص) رينستتتاجصر ستتتد ميص
:رااساعص  ص( ننيهزءص) ىلعصث ثعصناتامعصراس صرين  ي

بيداتءحصطتحلصDermal tissue systemرينستاج صريءات ا ص( راهت زص) رينات مص-ن
(.ريربي رم) ريا  ااعاتساجصري   ءصنبصاتساجصري   ءص

بيداتءحصGround tissue systemرينساج صرألس س ص( راه زص) رينا مص_  
.ص ا صرألوا ح ريسال ات ام بصرينساجصرياءين ام بصرينساجصريربات ام طحلصرينساجص

بيداتءحص Vascular tissue systemرينستاج صريءىت ا ص( راهت زص) رينا مص_ ج
.Phloem tissueباتساجصريلح  صXylem tissueطحلصاتساجصرخل يص

ين  يصرال د را صبي ملصكلصطحلصاتساجصري   ءص صراس صر:النسيجي الوقائيالنطامـ1
اتستتاجصري  تتت ءصطتت ياءح صراستت صرين تتت يصري تت اتء ،صبغ ي تت  صريا  ااتتعي  تت ءصبري  تت ءصنباتستتاج 
.اتا ر صيدمزدصري   ءص صراس صرين  يصري  اتء فقطريا  ااع



Epidermisالبشرة 
حلصريستت دص تت صريا قتتعصرخل رنياتتعصطتتحلصنيستت صرين تت تصرال دتت را ص صكتتلصطتت

 ايصبراتتتت رصبريءراتتتتعصبننيتتتتزر صريز تتتت ءصبري تتتت رءصبري متتتت ء،صب تتتت صاتستتتتاجصطتتتتحلص تتتت
ري  تت ءص صببظتت اف.  انهتت صطستت ف تصطتت صىتت رصفدحتت تصري  تتءرطارصتتعاليءني 

حلص ت لصري  تءرصبت  دلصري ت زرتصطتريندترألنيزر صرهلءرااعص  صر م يعصبتقلالص
لتتتتت  صر تتتتت  ص،صنطتتتتت ص صراتتتتت برصفءظا دهتتتتت صرطدرألي تتتتتاعب تتتتتزيحلصر تتتتت  صبر تتتتتءردص

.برألط مصىربصري اريرتصرا ريع
يل تتتتت  صبتن تتتتتأصري  تتتتت ءص صرجملمتتتتتءعصرخل تتتتت  صطتتتتتحلصريا قتتتتتعصرخل رنياتتتتتع

Tunicaمنشـــئ البشــــرة طتتتحلصProtodermصنبصتن تتتأصطتتتحلصطن تتتتئص،
واتتتتثصتداتتتتءحص تتتت رصر ن تتتتئ تصطتتتتحلصDermatogenري  تتتت ءص صراتتتت رص

ط تتافص( أصطن تت) راتقستت ط تص اااتتعص صرانتتتصرينتت ط ،صنبصياتتءحصهلتت صنصتتلص
طعصريق  ءصنبصريقل



نستتاجصرسات تت ا صبرياتتءر  صر مدل تتعصريتتيتصتستت يصر تتد  صرخلتت ايص صري
 ءصب  صتتعصر دجتت اتسصمياتتحلصنحصت تت   صىنتت صمتاتتزصبتا تتفص تت ايصري  تت

 ءصاسص لادتتص ص  ايص   ءصرينجاتل،صواتثصتنقست ص لاتعصطن تئصري  ت
نبصتدا تتتتفصغتتتتريصطدستتتت بيدتصنوتتتت مه صصتتتت ريءصبرأل تتتت ىصك تتتتريءصبتدماتتتتز

ءصطن تتتتتتتتتتئصري تتتتتتتتتتاريصرخلتتتتتتتتتت ايصريلتتتتتتتتتت ريءصاسص تتتتتتتتتت ايصطدمللتتتتتتتتتتعصط تتتتتتتتتتلص
Trichoblastبرخلتتت ايصر  رستتتعص،صGuard cellsب تتت ايصري لتتتتص
Cork cellsريستتتالاا  تتت ايصبني تتت  صSilica cells.بكتتت ي ص ص

Rootري اريرتصرا ريعصتاءيحلص hairs . ريءصاسص انم صتدمازصرخل ايصريا
(.37 الص)   ايص   ءصى ديعص





رييتصتن أص ترينجالاي   ءصريسلاا نحص  ايصري لتصب  ايص
بتدستء  ناتعصتدستعصفت خل ايصري لا. طحلصطن أصى مصتءضتتصاتءر صا دت  ص

بيقتت لصأبحصال بتدستت  بتء  زطهتت ت قتت صريستتالاا  انمتت ص تت ايص
وهءيتعصبنحصاعني ا ثص ا يقعصآياعصغريصريسالاا ت سيصط دءص

 اتت ايتصيزيتت صطتتحلصطق بطتتعص دلتتفصر  تت رتصبريريستتالاا بنيتتءدص
.Agarie, et. elننيتتت ر صبآ تتت بحص) بكتتت ي صري ادتتتريايص

( .مص1996



ستتت ف تصبتاتتتتيص تتت ايصري  تتت ءصالواتتت مصن صالصيءنيتتت صىتتت دءص انهتتت صط
 ءصفقتتت صت تتت  ص ائاتتتعصباتتت ص دلتتتفص تتت ايصري  تتت ءصىتتتحلصري تتتالصرياتتت مصيل  تتت
اتتت صرخلتتت ايصرألياتت  صكمتتت ص ص اتتت صات تتت لتصغبرتصري لقدتتتتصنبصتاتتتءحص 

Myrosinاملريوسـنيابخلـالاي ىلتعص ائتعصنكات اصتات  ص cellsكمت ص
متت ص صري لتتالعص صري لتتالعصريلتتلا اع،صباتت صتااتت صوءيلتت تصوج يتتعصك

داتتءحصطتتحلصرخلتت ايصب  تت ءصري تت برصت. بر  رااتتعبريق ىاتتعبريدءتاتتعرألك ات تتاع
حلصط قتتعصبروتت ءصبتداتتءحصري  تت ءص صري  يتتيصطتت. ر ج يتتعصطات تتعص صاواتت م

 ءصبوا ءصنبصطحلصى ءصط ق ت،صي  صريا قعصريساحاعصطنه صص  تصري  
. صيلن  تريا قع،صنط ص قاعصريا ق تصفدأ  صص  تصرينساجصري ر ل



:أنواع خالاي البشرة
:تداءحصري   ءصطحلصى ءصناتءرعصطحلص  ايص  

 Normal epidermal cells:خالاي البشرة العاديةـ1
لاتتتعصط تتتتلاحعصتءصتتتفص لاتتتعصري  تتت ءصريا ديتتتعصري  ي تتتعص صريقاتتت عصريا ضتتت صىتتت دءصأب تتت ص 

Tabular(ى ضه صب ءصر دا ط صىلعصريساتصالالص )غرتصىمقصبا صتءني ص  ايص   ء
ستداالعصيل  ت ءص صنط ص صر نا صريساح صفدءني صرأل ا لصر . ك ريص ص ا صنغل عصري  بر

يءروتت ء،صباتت صرألى تت  صر ستتداالعصط تتلصريستت دصبىنتتقصريءراتتعصبى باهتت ،صبنبرردصغبرتصري لقتتعصر
 ءصغرتص تتتالصخيدلتتفص تتتالص تتت ايصري  تت ءصريالاتتت صىتتتحلصري  تت ءصريستتت لعصبنيتتت رص تت ايصري  تتت

 تت  صرألدطتتعصبياتتزىصغيتت صاسصري تت ء صرين جتتتعصنثنتت  صاتتءصريءراتتعصنبصاتداجتتعصني. طدمتتءجصىتت دء
(.36 ال،ص) نثن  صريد الص



حمتوايت خلية البشرة
فاعصووص دءايتص  ايصري   ءصينصتاطصوقه صطحلصري ررسعصريا 

ف ات صطحلصخ  بتء  سرآلح،صبياحلص  صنحص  رصرخل ايصادء صىلعص
. عص لله رحملدملصنحصادء صىلعصطءردص دل عصطادم ءصىلعصدرني

 سدا رت   ايصري   ءصياسخصطدا  عصاسص  سدا رتف حص
بمياحلصنحصرريام ءص   صبيانه ص ص ا صرين  لتصادء صط دءص

تصر  ااعصب صبرين  لريس ر سي ا صري  سدا رتيءني صرين  ص ص
بأدء ص.      سدا رتات  لتصريالصادء ص  ايصري   ءصىلعص
با صت    ص.رألات ءسا اتتريالريصرخللء ص صري جءرتصىلعصط دءص

(.  37 الص) ريربات اماع دءايل ص دءايتصرخل ايص





:تركيب جدار خلية البشرة
 ررصىن صفحرتص  ايصري   ءص صاا عصى ض صف حصرا

اعص صرخل رني صخللاعصري   ءصى دءصياءحصنع صطحلصرا رصري ر ل
صكم ص صني ر  صك رير صتد ل رخل ايصغرتصرا رصري ااقع،صبا ص

دحءلصاسصر م بطا ت،صبتءني صني رصااتءيعص صرخل ايصرييتصت
طلجننعبا صتاءحصني رصرخل اي.   ايصوج يعص صنغل عصري  بر

رااقعصيعسلاءيءزصكم صنحصني رص  ايصري   ءصا صتاءحص. طسء  ءنبص
اتق يعاط صطسدقامعصنبصطدمءنيعص صر نا صريساح صبغرتصوقءل

(.37 الص) ا د رااع





Cuticle: األدمة 
 صخللاتتعصري  تت ءص صط قتتعصطدلتتلعصفتتءدصراتت ررصرخلتت رنيريااتتءتتتاستتيصطتت دءص
 تت يعصريتتيتصت اتت ص  تت ءص اتتعصرألنيتتزر صرخلCuticleابألدطتتعصبتااتت صطتت صيستتمعص

ااقت  صنيت ر صكمت ص صيلن  تصبيدءافصع صرألدطعصىلتعصرياءرطتلصري ائاتعصفقت صياتءحصرص
اتتعصكمت ص صرين تت لتصرين ت لتصر  ااتعصبرين تت لتصغرتصرحملدتءىصر تت ا صرألط تلصنبصعا

بــروزات أو نبصأمتتلصSmoothريلتتح ربيعصباتت صياتتءحصستتاتصرألدطتتعصأىمتت  ص
Cutinizedطدأدطتتتتعباتتتت صتءنيتتتت صط قتتتعصStriatedثنـــااي  layerاتتتتخص

طتتحلصىتت ءصرألدطتتعصبهلتت ص تتالصطاقتت صف تت صرين تت لتصغرتصرألدطتتعصريستتمااعصتداتتءح
،صكمتتت صبنيتتت صادتتتتابي تد تتت دلصطتتتعصط قتتت تصغناتتتعصر اتتتءتحلريستتتلاءيءزصتتت  اتصطتتتحلص

.  ر دأدطع تصرألدطعصبريا قعصري ادتط قعصطحلص
يستتتتتاتصىلتتتتتعصرر د لتتتتت ءبرألطتتتتت مصبريتتتتت رتنجكمتتتتت صياستتتتتيصري تتتتتمعصبريزيتتتتتخص

.بري  راتالانا رخل رني صي   ءصرين  لتصط لصات  يصرألثلص



ابيزيتخصبني ت  ص ت اهعيلااتءتتبي س صتاءيحلصرألدطعصاباتسا  صط دءصست  قعص
.ريااءتتجصط دءص ءرساعصنكسجتصرهلءر صتنديل لم ء  رصر  دءصفام ص ا صاتداجعص

 صتدا تتتتفصرألدطتتتتعص تتتت لصر  روتتتتلصر  اتتتت ءصطتتتتحلصاتتتتءصرألى تتتت  ،صواتتتتثصلتتتت ني
 ت ءصب ت رصىلعص ائعصاا رتصصت ريءص ت لصطت دءصنيت رص ت ايصري ريااءتتنس  ص

طت دءصرألدطتعصغتريصط ت اع،صواتثصتاستيد ناتعرألس  صيدءاعصنحصتاءحصنمحت  ص
مثصتدلتتليصأواتتعصر  كتتزصطتتحلصرخلتت رجصاسصريتت ر لصواتتثصتداتتءحصريا قتت تصرخل رنياتتع

ايتصوتءلصتاتءيحلصبات ص ت زتصىت ءصاتات ص. بري لمت ءت رجيا  صاتداجعصيألكست ءصر ستدم ءص
  هلت صطت دءصرألدطعصطنهت صبنيتءدصانتءرتصدااقتعص صرات ررصرخلت رني صيل  ت ءصتن ت صطتحل

Scattبآ تتتتت بحصستتتتتا ترألدطتتتتتتعصرألبياتتتتتعص et.al1957بناتدتتتتتءحصبآ تتتتت بحص
Anton et.al1994 . لاتعصري  ت ءصبري ن صري   صنحصرياكايصريا اات صات ررص

 صنيت رص ت ايصريلجنتتواثصيءنيت ص. رخل رني صيداتصتس  ص  رصر  دءصاسصرخل رج
(. 38 الص) ري   ءصب  صعصرا رصرخل رنياعص



Silica cellsالسيليكاخالاي ـ2
رينجالاعصب  صتءني ص صري  ييصفءدصريا بدصضمحلص  ايص   ءصات  لتصطحلصري لالع

،صبتن أصت اتيص  ايصSilica bodiesسالاااع  ايصص ريءصطدمازءصادء صىلعصننيس مص
واثصريسالاااعن  ىصطدمللعصتا  صاي ايصري لتصبهل صبظا عصدف ىاعصيءنيءدصرألنيس م

(.39 الص) تس يصلاج  صي ا اتعصري  صي ا صر اءرأتص
Cork cellsخالاي الفلني ـ3

بيانه صعسالااابا صادء صىلعصننيس مصطسء  ء  ايصص ريءصر ج صغرتصني رص
 الص)   لتصرينجالاعص ص   ءص ا صرينريسالاااعالالع،صبتن أص  رصرخل ايصتءررصرخل ايص

39  .)



Myrosinاملريوسنيةاخلالاي ـ4 cells
 تصبتءني ص صبصناتزمي تصر ريبسانازصرييتصاللصرالءسانءياد( زيخصرخل دلص) Glucosinolatesنيلءكءسانءياد ت  ايصك ريءصر ج صادء صىلعص

(.40 الص) Brassicaceaeبري لالعصريللا اعصEuphorbiaceaeس عصصفل الصصات  تاعصط لصفلالعص نخصريقنللص



Bulliformاخلالاي احلركية ـ5 cells
رتصك ريء،صرااقعصبغرتصفجءصسلاءيءزيع  ايصك ريءصر ج صبغرتصني رص

حلصبادء ص  رصرخل ايصىلعصكماعصك ريءصطحلصر   صبا صتاءحص  ياعصط
 دتصرألبرردص صرخل  ،صبتقءمصابيد   صرألبررد،كم صتس ى ص صتري  سدا رت

(.41 الص) ريربرى ص

اخلالاي احلركيةامناط ( 41)شكل 



Stomataالثغـورـ6
 ايصر  رسعصب ءصفدحعص صري   ءصا صايلادتصتسما حصابخلStomaط  د  صث  ص
Guard cellsدحعصري   صطس فعص تصبتدحا ص  تتصرخللادتص صفدحعصري   صبتقعصاخصف

كم ص. صرينساجصريءسا  لءيعصتسمعصابي  فعصاخصري   يعصبتدللصاب س ف تص تصرخللءيعص 
ادتصر  رسدتصتا  صتءني ص صك ريصطحلصرين  لتص لادتصنبصنك  ،صغرتصى اعصبظا اعصابخلل

Subsidiaryابخل ايصر س ى ءص cells (.42 الص  .)

تركيب الثغر( 42) شكل 



ءني صري  ءرصىلعصكم صت(. ريس دصبريءراعصبننيزر صريز  ءص) تءني صري  ءرص صرألنيزر صرخل  ر صرهلءرااعص
.رألبرردصنوا أ ص صك صريساحت

: ترتيب الثغور
قتتتتتعصريءروتتتتت ءصب صتاتتتتتءحصري  تتتتتءرص صصتتتتت ء صطدءرزيتتتتتعصط تتتتتلصغبرتصري لريداتتتتت د صرألبرردصطدءرزيتتتتتعص

. تاءحصري  ءرصط ا  ءريدا درألبرردص  ااعص
غتت ا ءصكمتت ص صاتت صتءنيتت صرخلتت ايصر  رستتعص ستتدءىص تت ايصري  تت ءصرجملتت برءصنبصتالء تت صنبصاتت صتاتتءح

نبرردص

: شكل اخلالاي احلارسة



Kidnyكلءيتتعنبصصرخلتت ايصر  رستتعص  ياتتعصىتت دءصتاتتءحص shapedكمتت ص ص
– Dumb ءصكمت ص صغبرتصري لقتعصريءروتطند متيتصريات فتصصغبرتصري لقدتتصنبص
bell shaped(.43 الص) ىلعص الصبو يصنثق لصن ص

أشكال اخلالاي احلارسة( 43)شكل 



Guardحمتوايت اخلالاي احلارسة  cells
متتتعصرين تتت صىلتتتعص  تتت صجتب  ستتتدا رتادتتتء صرخللاتتتعصر  رستتتعصىلتتتعصاتتتتءرءصبرضتتتحعصنبصك تتتريءص

 يتت صطتتحلصرألنيستت مص تت رني تص دل تتع،صكمتت صادتتء صىلتتعصرياوتتز ر صفتتارتصبياتتءحصراهتت زصري  رغتت ص
(.43 الص)بنحصرا ررصغريصطندا صريسم ص. ريس حاع

:نشأة الثغر 
ف ا صى ءصراتقس ط تصProtodermمنشئ البشرة  صرساتقس ط تيداءحصري   صاتداجعص

مثصتنقست ص( نطاتعصيل  ت ص لاتع) خللاعصطن ئصري   ءصتل تصنو صرخل ايصرين جتعص لاعصطن ئعصيل  ت ص
صغبرتصري لقدتتص  رصاسص لادتصو رسدتصبتاربرحصبي  رحصري الصرهل  صنبصريالتء صكمت ص 

حتتعصري  تت صكدلتتعصطتتحلصبادتتلصر ستت فعصريتتيتصستتداءحصفد. نبصريلتتءا  صكمتت ص صغبرتصري لقتتعصريءروتت ء
ستدءىص ت ايصري  ت ءصري الصتت ب صفامت ص ات صبتقتعصرخللاتعصرألطاتعصيل  ت ص صطى ساع اداعط دءص

.ءبياحلصيد ريصطءضاه ص ا صغي صوسيص  بزصنبصرخن   صري   صىحلصساتصري   ص





:آلية  تح وغلق الثغر
 تالصبر جت صاتداجتعصطحلصن  صممازرتصري   صىت مصراتدات مصت لت صرات ررصابخلت ايصر  رستعصبياهت صغيت صنحصيت صى اتعص د تريصري

.ت ريرتصريدءت ص صرخل ايصر  رسع
 صريتت  صي داتت ص ااتت ر صىتتحلصبأتت ثصفتتدتصبغلتتقصري  تت ص صرينتتءعصغبصرخلتت ايصر  رستتعصكلءيتتعصري تتالصاتداجتتعصاتت فصراتت ررصرخلل تت
لاتعصي دات صرات ررصرخلل ت صفدحعصري   صب ءصني ررصرااقصبطا  صاي  صرا ررصر ءرني صيل دحعصواثصياتءحصعاات  صبىنت صرطتد  صرخل

.رسطد  لصض طصىن ط صيقرساتق دىحلصفدحعصري   ص انم صيل تصرا ررصرألط ط صطسدقام  صنبصطقا ر صبياءدصري   صاسص



صتاتءحصرااقتعصب صرينءعصغبصرخل ايصطند معصرألط ر صف حصرينه ايتصنبصنطت ر صرخلت اي
بابيدت  صر دات دصرا رص انمت صياتءحصريءستطصعات صبيست يصزايدءصرالطتد  صراتد ت خصرينهت ايت

 ي صرات دتت مصرألنيتتزر صريءستتااعصر ستتدقامعصطتتحلصنيتت رصرخلتت ايصر  رستتعصىتتحلصريتت ا صطستت    ص تت
.ري   

ا تتتتعصاحصآياتتتتعصو كتتتتعصفتتتتدتصبغلتتتتقصري  تتتت صط زريتتتتخصطءضتتتتءعصدررستتتت تصباتق  تتتت تصطسد 
و كتعص،صطحلصرخل ايصر  رسعصبرخل ايصرجمل برءصنو صرياءرطلص +Kري ءلساءمف اتدق لصنيءحص

كم صنحصرسدج  عصري   ص+Kري ءلساءمرخل ايصر  رسعصفان دتصري   ص ءنيءدصزايدءصطحلصنيءحص
كمتتت صنحص. و كتتعصري  تتت يل تتء صبريد تتتريرتص صت كاتتزصا صنكستتتا صريا  تتتءحصت تت رفصني تتت  ص 

Abscisicرأل ساستتا رهل طتتءحصرين تت يصمحتت ص acid ( ABA)يتت  لص صتناتتا ص
.و كعصري   

يءاتتخصيتت  لصنيتتءحصب صات تتسصرري  ستتدا رتفمتت لصرات دتت مصري  تتءرصخيد تت صرين تت صطتتحلص
سته ص صزايدءصري ت طصاسصرخللاعصنط صرينا يعصريق ميعصرييتصتقءلصاحصالتلصرين ت صيري ءلساءم
رين تت ص* متاتتؤ ءصنحص صرخلتت ايصر  رستتعص ستت يصتاتتءحصريستتا صفقتت صرستتد  يخص  اتترألزطتتءز 

.ري ءلساءمياا صنيءأتصى ءيعصهل صى اعصابطدل  صنيءحص



:أنواع الثغور يف النبااتت ذوات الفلقتني
:  تلنفصث ءرصات  لتصغبرتصري لقدتصوسيصرخل ايصر س ى ءصاس

Anomocytic (Ranunculaceous)ثغر غري منتظم اخلالاي _ 1
،صري قاقاعلالعصابخل ايصر  رسعصنر عصنبصمخسص  ايصغريصطندامعصبالصيدمازصاسص  ايصطس ى ءصري واط

(.نص44 الص.) ري قاقاعبصري لالعصبرخل  زيع،صبريق ىاع
Anisocytic (Cruciferous)ثغر غري متساوي اخلالاي املساعدة _2

ري لالعص)ااطص صرخل ايصر  رسعصث ثص  ايصطس ى ءصنو ر حلصص ريءصط لصري ءل،صبدبررصري مسص
(. ص44 الص( ) ريللا اعص

Paracytic (Rubiaceous)ثغر متوازي اخلالاي املساعدة  _ 3
 صي دحعص لاد حصطحلصرخل ايصر س ى ءصااطصابخل ايصر  رسعصني ررمه صر  افصطءرز صيلمحءرصرياءص

(.جص44 الص) بري لالعصريا ااعص( ري ب اعصري   ري لالع
Diacytic (Caryophyllaceous)ثغر متعامد اخلالاي املساعدة _ 4

( ر ن تتءرص) ء صيل  تت ص لادتتتصطستت ى تتصاتتاطصابخلتت ايصر  رستتعصنيتت ررمه صر  تتافصطدا طتت صىلتتعصرحملتتءرصرياتت
(.دص44 الص( ) ري لالعصرألك  اعص) ريق ات لص

Actinoeyticثغر شعاعي اخلالاي املساعدة _ 5
(. تص44 الص) ااطصابخل ايصر  رسعصومءىعصطحلصرخل ايصر س ى ءصطندامعصاا اي صطعصري   ص





:أنواع الثغور يف ذوات الفلقة الواحدة
ركايصري   يعصيءني صني   ص صات  لتصغبرتصري لقعصريءرو ءصنر اعصناتءرعصطحلصرياص

  :
 صكلصث  صغرتصنر عصاسصسخص  ايصطس ى ءصوءلصرخل ايصر  رسع،صبيءني •

(.نص45لص ا) ،صبفل الصن  ىصبريز  الاع،صر ءزيعطحلصري ل الصريد ياعص
 ي ءصبنص  صا  صرخل ايصر  رسعصأبر عصاسصسخص  ايصطس ى ءصرثند حصطسد1.

. )  رينمالاعلعصطحلصري قاعصبتقا حصىن ص  يعصرخل ايصر  رسع،صتءني ص صري لا
(. 45 الص

يصرخل ايصر  رسعصا  صرخل ايصر  رسعصني ات ا  صايلادتصطس ى تتصىلعصني ات2.
(.ج45 الص. ) برينمالاعتءني ص صري لالعصريسا يعص

 الص) .ط لصري للريزات قاع  ايصطس ى ءصطدمازءصبيءني ص صري لالعصيءني ال
.(دص45





Trichomesلشعرياتاـ7
رتصب ت صاطت صنحصري   ءصسءر صبوا ءصرخللاعصنبصى ي ءصرخل ايصابي اريصزبرا يالقصىلعص

اتءحصعات صرااقصنبصعا صوستيصاتتءعصري تاريءصبنوات أ صات صيسلاءيءز تاءحصغرتصني ررص
رتصنمهاتعصتلتنا اعصبري تاريرتصغ.   بتء  زطه غبصت ل صااتء صبا صت ق صري اريرتصطلجنحل

. ك ريءصىلعصطسدءىصري ل الصبنوا أ صىلعصطسدءىصرانسصبرينءع
:بمياحلصنحصتقس صري اريرتصاس

Nonglandularشعريات ال غدية : أواًل  trichomes
Non-glandular unbranchedغـري متفرعـة1. trichomes (

.(ج،ص ،صن46 الص
بكم ص صري لالعصريللا اع. بوا ءصرخللاعصط لصون صريس ع1.
ى ي ءصرخل ايصبوا ءصريلفصط لصون صريس ع2.
ب صىتت دصPortulaca ءرتاءالكاتت ى يتت ءصرخلتت ايصى يتت ءصريلتت ء صط تتلصات تت تص3.

. ك ريصطحلصري لالعصر  ك ع



Nonglandularفرعةت1. branched (ص تص،صبصد46 الص،).
بر ن تتءرصLobulariaط تتلصات تت تصTرخللاتتعصطد  ىتتعصنبصىلتتعص تتالصوتت  صبواتت ءم1.

Matthiola
عصطتحلصفلتالري ري سا ط لصCandelabraري ما راتاعى ي ءصرخل ايصطد  ىعصط لص2.

Sidaريسا ركم ص صات  تصStellate ماعبون صريس عص
.بتءني ص صات  تصريزيدءحPetate اريرتصو   اعصنبصا صاعص3.

Glandularشعريات غدية: اثنياً  trichomes
ءلصريستتتا  صرحمللتتتناتتتتءرعصى يتتت ءصطتتتحلصر تتتءردصط تتتلصرحمللتتتءلصر لحتتت ،صري  يتتتعت تتت زصري تتتاريرتص

(Necter )بريا ان تص (Terpenes )لمء بري( Glands بمياحلصنحصيالقصىلتعص(
boseا ىت ءصنيتزاتىت دءصطتحلصري  يتعبتداءحصري اريءص. Glandsابي  دصر   زءري اريرتص

ب تتءصراتتز صري تت رزصىلتتعصستتتاتصbodyبتاتتءحصط متتءرءص صري  تت ء،صبراستتت صfootريقتت منبص
: ري   ءصبمياحلصنحصيقس صاسص

.ب ءصيداءحصطحلص لاعصاسصى ءص  ايStalkريانقتنص
Glandابي  ءب ءصيداءحصطحلص لاعصاسصى ءص  ايصبيا  صني   صheadري نات ص

(.47 الص)



:وسيصري الري  يعبمياحلصنحصتلنفصري اريرتص
Unbranchedغري متفرعة غديةشعريات ـ1 glandular t.  (تص تصن47 الص.)
.بوا ءصريانقصبوا ءصري نا•
(.ون صريس عص. ) ثن ااعصريانقصنو ديعصري ناصنبصنو ديعصريانقصثن ااعصري نا•
(.ون صريس عص) ى ي ءص  ايصريانقصبوا ءصري ناصفلالعصون صريس عص•
(.ون صريس عص) ى ي ءص  ايصري ناصبوا ءصريانقصفلالعصون صريس عص•

(.ون صريس عص) ى ي ءص  ايصريانقصى ي ءص  ايصري ناصفلالعصون صريس عص-ه
Branchedمتفرعة غديةشعريات ـ2 glandular t. (متصب47 الص.)

.ط لصون صريس ع( س  تص( ) فلالعصون صريس عص) ى ي ءص  ايصريانقصبوا ءصري ناص
.ون صريس ع( فلالعصون صريس عص) ى ي ءص  ايصريانقصثن ااعصري ناص
.ون صريس ع( فلالعصون صريس عص) ى ي ءص  ايصريانقصى ي ءصري ناص

ات صريالمت  ص ا فتتعص صنيست صرين تت تصب ت ص  بيتعصطتتحلص  ت بتقست صري تاريرتصوستيصاتتتءعصريءظا تعصريتيتصتقتتءمص
:بظا عص  رصري اريرت

Water storage trichomesأو شعريات خازنة املاء زوائد_ 3
ز صريتت ر ل صيلجتت ررص تت صى تت رءصىتتحلص تت ايصف ديتتعص تتدرتصخلتتزحصر تت  صريتت  صي قتتعصاطتت ص صريالتتريصرخللتتء صنبصراتت

(. نص48 الص) رخللء ص



Water absorbing trichomesأو شعريات ماصة للماءزوائد_ 1
 تتتت لتص تتتت رصري تتتتاريرتصت تتتتملصري تتتتاريرتصر ءنيتتتتءدءصىلتتتتعصرألبرردصرخل تتتت ر صب  صتتتتعصنبرردصرين

.اقسصري طيريلح ربيعصواثصمتاحلصرين  تصطحلصرطدل  صرين ىص صريلالصبري طء عص صري
َ ص ر  ر تتتفصبمياتتحلصنحصتاتتتءحص تت رصري تتتاريرتصبواتت ءصرخللاتتتعصنبصى يتت ءصرخلتتت ايصبت تتملصني تتت  

) لتتتفصنبصفتتت دصرألبرردصرالطدل صتتتاعصبرخلتتت ايصر  كاتتتعصيتتت ا صرين تتت لتصريلتتتح ربيعصريتتتيتصتدالتتتقص 
(. ص48 الص

Protective hairsالشعريات الواقية 1.
ااتت ص تت يرتصنبصيدقتت صرين تت تصطتتحلصرىتت صر   تتاعصبمياتتحلصنحصتاتتءحصطاا اتاتدحتتءر تت رصري تتاريرتص

ب تتتت ص تتتتاريرتص  تتتتنعصالتتتتريءصنيتتتت ر  ص( Pristte) ستتتت طعصبكم تتتتلصري تتتتاريرتصرآلياتتتتعصريدتتتتأثريص
ري تتتتاريرتصصتتتت ريءصنطتتتت صري تتتتاريرتصريستتتت طعصفهتتتت صط تتتتل   تتتتريرتبط اتتتت ءصطستتتتالاعطدالستتتتعصنبص

(.جص48 الص) ري ساعصر ءنيءدءص صات  تصر  يقص
Clothing or covering trichomesالشعريات املغطية 1.

 قتتعصى زيتتعصضتت ص تت رصري تتاريرتصتااتت صت ااتتعصى طتتعصيستتاتصريءراتتعصبتامتتلصك   تتعص  ا تتعصبكا
عصنبصى يتتت ءصبمياتتتحلصنحصتاتتتءحصبواتتت ءصرخللاتتترينتتتدتت تتتريرتصر تتت ررءصري تتت ي ءصكمتتت صتقلتتتلصطاتتت لص

(.دص48 الص)رخل ايص



(.د48 الص
Climbingشعريات متسلقة 1. hairs

ام صريس دصطحلصتءني ص صرين  لتصر لد عصبر دسلقعصبتندا ص  الصطاتصةاث
(. تص48 الص) رينه يعصطااءفعبغ ي   صط صتاءحصري اريءص. طحلصري ى طعرساتزالد

Simple digestive glandsغدد هاضمة بسيطة 1.
Insectiverous) يءني ص  رصرينءعصطحلصري  دص صري   ءصيلن  لتصآكلعصر   رتص

plants )رين  تصطحلصب  صغ دصت  زصناتزمي تص  ضمعصيرببتتصريا ان تصر اعصمتاحل
 الص) Droseraري بسريررطدل  صاتءرتجصرهل  صط لصري اريرتصرهل ضمعص صات  تص

(ب: 48
Non-Simple digestive glandsغدد غري هاضمة 1.

: 48 الص) نبصر م  ص( resin) ري رتنجت  زصطءردصط لصريزيخصنبصغ يعزبرا ب  ص
(.زص







Hydathodesالثغور املائية )
:اتءىتب  صت ركايصتزيلصنبصتا دصريس الصر  ا صطحلصدر لصريءراعصاسصساحه صب ن ف

Epidermalث ءرصط ااعص   يعصتنص hydathodes
لاعصنبصى ي ءصتاملصىلعصاف رزصر   صبمياحلصنحصتاءحصنو ديعصرخلطدحءرءبتادربص اريرتص

(.مص: 48 الص)رخل ايص
Epithemريا ااعري  ءرصر  ااعصت ص hydathodes

واثصتدللص تابيقلا ب  رصري  ءرصر  ااعصهل صى اعصط    ءصطعصرخل يصري  صينده ص
ب  رصأ  ص    صوزط صEpithemريا ااع   صيسمعصريا قعص  ات ام  نساجص

،صبتءني صربك سنبص  ايصفاه ص  راطصصطسء  ءنبص  ايص  ات اماعمياحلصنحصياءحص  ايص
ح تصري   يعصطحلص  لصبمي صر   صاسصري دريا ااعري  ءرصر  دءوعص صري   ءصفءدصريا قعص

ائعصاا رتصط ااعصغ صر س ف تصري اناعصريءرساعصبي  زصاسصرخل رجصىلعص ريا ا رينساجص
( ال) Guttationسدط عابتا  ص





: النسيجي األساسي( اجلهاز ) النظام ـ2
Ground tissue system

اجصبا صي  لصكلصطحلصرينسريربات ام بيداءحصنس س  صطحلصرينساجص
. صتاءين ريسال ات ام برينساجصرياءين ام 
Parenchymaالربنشيميالنسيج 

 ا ه صطحلص  ايصواعص دلفص صن ا هل صببظريربات ام يداءحصرينساجص
ااقعصب  رصرخل ايصهل صني رصرص. بهل رصفق صيالقصىلاه صطلالتصاتساج  صطاق ر ص

 رصى دءصبتا  صابينساجصرألس س ص صراس صرين  ي،صب  صتدا  قصطعص 
اس صريدا يفصطحلصرين وادتصري الاعصبريءظا اع،صبمياحلصرىد  ر  صطاءأتصر

برخل ايصيقم ررين  يصري ااساعصاتا ر صألحصرخل ايصرسات  ااعص صرينساجصرسات  ا ص
ريدا ث يعصغرتصط ااع





صيألاتستتتتتجعصكمتتتت صناتتتتت صطتتتتحلصرين واتتتتعصريداءريتتتتعصتادتتتتربصر لتتتت رصرألب .   ات تتتتاماع
ري ي تا عصط تلصر ن احتر زرزيتعكمت صيد تتصطتحلصت كاتيصطاات صرين ت لتص. رأل  ى

.بر  رك اتدا 
تصبريتيتصتتد صفاهت ص ت صا ىت ءصرألات تاعصر اءيتعص صرين ت لريربات تاماعرخل ايصاحص

 سصبريدمتتزيحلصبريدتتنبرأليتت ك تتريصطتتحلصرياملاتت تصرألس ستتاعصط تتلصري نتت  صري تتءا ص
ب  رصيت لص.  و  بتء  زمتل صرألات اعصتادم صىلعصبنيءدص. برسف رزصبرس  رج
.  ايصواعريربات اماعرخل ايص  بررصىلعصكءحص

ر ءنيتتتتتتءدءص ريربات تتتتتتاماعمصنحصرخلتتتتت ايصEsau1965بصاتتتتت صغكتتتتتت تصن تتتتتت بص
 صريان صتتت صناتستتتجعصرخل تتتيصبريلحتتت  صاتتت صتلاتتتيصدبرر ص  طتتت  صنبال ص صاتتت فصر تتت  

بريتتيتصالصري  ابياتتعري تت ر ص صىن صتت صرألأ اتتيااتدقتت لريءى ااتتعصغتتريصر اتتع،صبااتاتت  ص
.    بتء  زمادء صىلعصاتءرءصممازءص ص



:الربنشيميةمتيز اخلالاي 
 طتتت  صفهتتت صياستتتخصطتتتحلصرين واتتتعصريداءيناتتتعصتادتتتربصغتتتريصطدماتتتزءصمتالربنشـــيميةاخلـــالاي احص

نبصبريقلتا  ت  ابياتعريطدمللعص الا  صنبصبظا ا  ص ق راتده صابخل ايصرأل ت ىصك يان صت ص
بظت افص دل تع،صبيانهت صبظا ده صنبصجتمتعص تتريربات اماعرأليا  ،صبهل رصفق صت ريصرخللاعص

  ستتتدا رتلتتتعصاتتت صتدملتتترتصنواتتت أ صأبحصتدملتتترتصيلدم اتتتلصري تتتءا صىنتتت ط صادتتتء صى
رتص صريدمتزيحلصنبصتدملت. برألست نجاعصابيءراتعريام ديتع   ،صكم ص ءصر  لص صرخلت ايص

بريتتيتصتدملتترتص ص صر  تتء رأليريباتاتتعيلا قتتعصالربنشــيميةاخلــالاي كمتت ص تتءصر تت لص ص
 تتتء ص صستتتاق حص صري تتت بر،صب تتت ايصري تتت  صرينرألات بستتت ريمنبص تتت ايص.  تتتزيحلصريرببتتتتت

 ايصريتتتيتصتدملتتترتصبكتتت ي صرخلتتت. ات تتت لتصغرتصري لقدتتتتصبريتتتيتصتدملتتترتص ص تتتزيحلصرين تتت 
 تت صنشــيميةالرب اخلــالاي بطتتحلصن تت زصصتت  تص. ياستتايصر تتءردصري  ا تتعصىتتحلصو نيتتعصرين تت ت

ء تت صناتتلصمتاتتزر صا  لادهتت صىلتتعصاىتت دءصرين تت  صرسات تت ا صب تت رصياتتءدصكمتت صغكتت أصستت  ق  صاسصك
يست دصك ترير صطت صتستداا صر ءنيتءدءص صا ت ءصرريربات تاماعفت خل ايص. بتا    صىحلصابا صرخل اي
ري لاين،صريا ط اءمات  طه صرسات  ا صطاءاتعص



ري متت رصك تتريرصبص. ر ءنيتتءدءص قءرىتت صنىنتت دصرألبرردصبرألز تت رالربنشــيميةواخلــالاي 
 ط صطتت صياتت  صطتت صتستتداا صات تت طه صرسات تت ا صطاءاتتتعصاتستتاج  صاات تت اا  صيااتت صات تت

Abscission ناقتتتعصرالات لتتتت لص region .ر اءاتتتتتعصريربات تتتتاماعبرخلتتتت ايص
اا صات تتت طه صيأل تتتاعصرينم ىاتتتعص ستتت دصات تتت لتصغرتصري لقدتتتتص تتت صرأل تتت ىصتستتتد

Interfascicularاحلزمـيبني الكامبيومرسات  ا صطاءاتتعص cambium
برصات تت لتصغرتصر ءنيتتءدءص تتتصريلحتت  صرال دتت را صتتت ريربات تتاماع،كمتت صنحصرخلتت ايص

كمتتت صت تتتريص.   صاات تتت اا  صبتاتتتءحصاتستتتاجيإلاتقستتت مري لقدتتتتصني تتت  صتستتتداا صا  لادهتتت ص
ستد ميصابيءراتعصات صر ريام د ر اءاتعصيلنساجصالربنشيميةاخلالاي رألة ثصاسصنحص
رات ي صابيتت ك صبص. دبحصتاتءيحلصاتستاجصاات ت ا صطدماتزرساتقست ط تستداا صات ت طه ص

رستدا دءصات ت طه صىلتعالربنشـيميةاخلـالاي نات صطحلصرألط لتعصريست  قعصيد تتصطقت رءص
.ب  صط صزريخصدر لصنيس صرين  ترألاتقس مرسات  ا صبطحلصمثص



ر اءاتتتتعأن اخلـــالاي الربنشـــيمية اسص( Barker1953ابركتتت ص) بتتتت لصرألةتتت ثصر  ي تتتعص
غيتت صاسصو نيتتعصيلنمتت عصأدرر صطتت صتااتت صا  لادهتت صيإلاتقستت مصب تت ص صنيستت صرين تت ت،صباتت صي نيتتع

ى ط  صبتنماعصىم رصوءر صمخسءحريزيزفءح  ايصطحلصرينم عصيس دصات  تصىزلنط صىن ص. رين  ت
ربات تتتاماعري تتت رصرينستتتاجصىلتتتعص ائتتتعصصتتتن ىاعص  صتتتعصاتتتخصظتتت ب صطاقمتتتع،صفتتت حص تتت رصرخلتتت ايص

غرتريربات تاماعن صومءىتعصطتحلصرخلت ايصCallusك يءست  صرسدا دءصات  طه صرسات  ا صبكءاتخصص
 تلصتت لصاتقست مرسرا رصري ااقع،صب  رصرينداجعصت لصياسصفقتطصىلتعصطقت رءص ت رصرخلت ايصىلتعص

اءصطتتحلصىمتت صطتتءرلص تت رصري تترساتقستت مداليتتعصبرضتتحعصىلتتعصرود تت الص تت رصرخلتت ايص قتت رل صىلتتعص
( Steward,et.al1970بآ تت بحصرستتداءرد)  تت كمتت صناتتت ص صجت  تتعصط تت   صاتت مص.رين تت ت

هلتزصر اات اتاا صىلعص  ايصطحلصخن عصني رصرازرصبا   صىلعص ائعصصتن ىاعصست العصاتخصظت ب صر
 تصر ستتتدم صفد ااتتتخص تتت ايص تتت رصرياتتت يءاصممتتت صنطاتتتحلصر لتتتءلصىلتتتعص تتت ايصطن تتت دء،صن تتتت

 ررستتعصبطتت صب تت رصري. روتت ر  صبااتتخصوتتوصكءاتتتخصات تت ل صكتت ط  صاتت صوتتوصبصتتلصط ولتتعصرسز تت ر
لءط تصريءررثاعصري زطعصادء ص اعصر االربنشيميةاخللية    ه صطحلصدررس تصالوقعصت  خصنحص

.ري احع لاعصؤدي صيداءيحلصات  ل صك ط  صبن  صاخصظ ب صطاانعصتسدااعصنحصتؤد صكلصط صت



:الربنشيميةحمتوايت اخلالاي 
اخللية   ءمصوسيصاتءعصريءظا عصرييتصتقالربنشيميةاخلالاي  دلفص دءايتص

طحلص  قءمصواثصنحص ن فصى اعصبثاقعص تص دءايتص  رصرخل ايصبط صت،الربنشيمية
   ص  سدا رتىلعصالربنشيميةاخلالاي فق صادء ص. ات  ط تصببظ افص صراس صرين  ي

ى ميعصريلءحصكم ص  سدا رتكم ص صرينساجصريدم ال صيلءراعصنبصا  ءصريس د،صبا صتءني ص
ر ءردصري  رااعص صىلعصريا ي صطحلالربنشيميةاخللية  ءصر  لص صخن عصريس دصبا صادء ص

تاءحص  رص،صبا ريرببتء  زمريالريصرخللء ،صنبصىلعصصءرءصطءردصصل عصنبصس العص ص
دزاتعصطحلصريسا ص طءردر صط لصرين  صبريرببتتصبري  ءحصبريزيءتصنبصني اعرحملدءايتصطءردص

اتساج  ص  زأ صيلم  صكم صا ص دزحصر   صب ص  رصر  يعصتاءح. ري را عريا  ء ا ررتاعبر ءردص
ىلعصر ءردصلربنشيميةااخلالاي با صادء ص. ط لصريل  رريالرييعكم ص ءصر  لص صرين  لتص

دءايتصرخل ايصبىلعصنس اص . بر ءردصر ا اتاعصىلعص ائعص لءررت( ريد اتان ت) ري ابغاع
الربنشيميلنسيج اطحلصبظ افص صنيس صرين  تصف ات صنطاحلصتقسا ص  بط صتقءمصريربات اماع

:اسصى ءصنا  صطنه 



Chlorenchymaمتثيلية برنشيميةخالاي .
بجصريءسا صيلءراعص   صبتءني ص  رصرخل ايص صرينسا  سدا رتب  ص  ايصادء صىلعص

 صرينساجصريءسا صمثيلية التالربنشيميةاخلالاي بتادربص.  صا  ءصريس دصبا  ءصرا برصرهلءرااع
ااست ص صىملاتعصيألبرردصنك  ص لل  صطحلصتل صر ءنيءدءص صناتسجعصرين  تصرأل  ىصي بر  صري ص

(.نص: 49 الص) ري ن  صري ءا صبتاءيحلصر ءردصري  رااعصيلن  تص
– Foodخازنة للغذاء برنشيميةخالاي .2 storage tissues

 تتعصنبصصتتل عص صتقتتءمص تت رصرخلتت ايص دمتتزيحلصريا يتت صطتتحلصر تتءردصري  رااتتعصاطتت صىلتتعص ائتتعصطتتءردصغرا
كمتت ص تتءص زمريستتادء نبصدر تتلصننيستت مص  صتتعص صريالتت ريعريالتتريصرخللتتء ص تت ر لصري جتتءرتص

و ا تتت تصرين تتت صب تتتزيحلصىلتتتعص ائتتتعصننيستتت مص  بتاناتتتعصنبص تتتزيحلريرببتاناتتتعر تتت لص ص تتتزيحلصر تتتءردص
ءرءصغرا تتتعص صىلتتتعصطتتتءردص دزاتتتتعصاطتتت ص لتتتريربات تتتاماعكمتتت صاتتت صادتتتء صرخلتتت ايص. ريتتت  ءحصبريزيتتتءت

ءصر تت لص صرخلتتت ايص صات تتسصرخللاتتتعصكمتت ص تتتريستتتادء  زمريالتتريصرخللتتتء صباطتت ص لتتتءرءصصتتل عص ص
يالتتتتريصىلتتتتعصريا يتتتت صطتتتتحلصرين تتتت لتصواتتتتثصأدتتتتء صربريزبطتتتت تيتتتت رأتصري اتتتت طسصريربات تتتتاماع
ستتادء  زم صأدتتء صىلتتعصو ا تت تصات تت صكمتت صاتتريستتادء  زمب  بتانتت تصغرا تتع،صبأدتتء صنطاتت رت
 صريربات تتاماعىلتتعصنك تت صطتتحلصطتت دءصغ رااتتعص دزاتتتعصكمتت ص تتءصر تت لص صرخلتت ايريربات تتاماعرخلتت ايص

بري  زال فلق تص  برصري  صءيا ص





ريصرخللتتء صفتت حص اتت صب صريالتتريستتادء  زمابسضتت فعصاسص تتزيحلصر تتءردصري  رااتتعص ص
ستتتتتتتتتلاءيءزريب  صتتتتتتتتتعصن تتتتتتتتت  رصريا  ء ا ررتاتتتتتتتتتع دتتتتتتتتتزحصر تتتتتتتتتءردصالربنشـــــــــيميةاخلـــــــــالاي 

Hemicellulosesسصعتت ص صنيتت رر  صرخللءيتتعصىلتتعص ائتتعصت ستت  تصممتت صيتتؤد صا
 رءصب ت رءصريتت ص ت رءصريت لتصب تتنات بستت ريم ت رصرات رصرخللءيتتعصكمت ص تءصر تت لص ص ت ايص

.ريا يب

 برصات  لتصن  ىصط لصبو ا  تصات  ،صب ص نيريبحبريا اصبرييتصادء صىلعصو ا  تص
بنات بس ريمريلءايءلصات  تصفي لق تريربات اماعف حصرخل ايصريلءايات  يصرخل بعصبفءلص

(.  نص،ص ص49 الص)بزيءتصنيريبحىلعصو ا  تصسادء  زطه   رءصرخل بعصادء ص ص
يلق  ءصات اماعريربصيادربصرين  صنك  صر ءردصر    ءص اءى  صواثصيءني ص صرخل ايص

  ات امعرخل ي،ص  ات امعيألاتسجعصريءى ااعصط لصالربنشيميةاخلالاي برينم ع،صبك ي ص
.رين  طحلصط دء  ات ام ،صبالصيا دصخيلءصن صاتساجصريربات اماعريلح  ،صبرأل اعص



Water-storage tissuesخازنة للماء برنشيميةخالاي .
ريءصطحلصر   صبابيد  صفه صريا ريءصىلعصكما تصك ريال ريعر اعصغرتصري جءرتصالربنشيميةاخلالاي ادء ص

رتصخلزحصر   صطاءاتعصتدملريربات اماعرخل ايصتلايصدبرر صك رير صكم ايص  زاتعصيلم  ،صبياحلص ن فص ا ص
ءصر ج ،صبغ ي   ص  ي صاتساج  ص دزأ صيلم  صبتاءحص  ايص  رصرينساجص  ايصواعصغرتصني رصرااقع،صك ريص

عصرااقعصطحلصبيءني ص الص لاعصط ق. ريام ديعتاءحص صص ء صنبصتاءحصنوا أ صطسداالعصك خل ايص
دءايتصط ااعصنبص  طاعصك ريءصغرتص ىل ريعباتءرءصممازء،صبفجءءص. ااطصت ررصرخللاعصطحلصري ر لريسادء  زم

با صتءني ص  رسود  البصبردطل ص ب  رصر  دءصر م طاعصتزي صطحلصا رءص  رصرخل ايصىلعصجتماعصر   ص. تق ي   ص
ط لصريل  رصادء صالرييعريب صك ريصطحلصرين  لتص. ب صني ررصرخللاعصني   صريرببتء  زمر  دءصر م طاعص ص

رخل  صطدمللعصا رتري  سد  ياعصطحلصبرنشيميةخالاي ناتسجده صرييتصتقءمص املاعصري ن  صري ءا صىلعص
.  يدمزيحلصكماعصك ريءصطحلصر   

خالاي   ييصىلعصبرأل ل لصالصادء ص صريبري يزبط تبرياءرط تاحصنى   صريدمزيحلصرألرضاعصك ي رأتص
دء صىلعصكما تصبياحلصرخل ايصر مدزاتعصيلن  صبر ءردصري  رااعصرأل  ىصا. ر   س دزرح  صعصبرنشيمية

(.جص: 49 الص) ك ريءصطحلصر   ص





Aerenchymaهوائية برنشيميةخالاي .
.     صرهلءرااعغرتصطس ف تص اناعصبرساعصتللصاسصط صيا  صابيبرنشيميةخالاي ب  ص

بس  صري ط ع،صب دلفص صرين  لتصر  ااعصبات  لتصرألالربنشيميةاخلالاي بيءني ص  رصرينءعصطحلص
نيزر صرين  لتصر  مءرءص صنوج مص  رصر س ف تصري اناعصت ا  صي ائعصرين  تصفه صبرساعصني ر ص صن

زاا  صبر دا د  صىحلصب  رصر س ف تصري اناعصتن أصى دءصطحلصرات ل لصني رصرخل ايصر دج برءصني. ر   
ني رصرخل ايص ا ه صري ا ،صبنوا أ صن  ىصتن أص  رصر س ف تصري اناعصاتداجعصيدمزد

 صر س ف تص( رتصري  زص) بتقءمص  رصرخل ايصغرتصر س ف تصري اناعص دمزيحلصرهلءر ص. ر دج برء
تاعصمم صيسهلصت  دلصري اناعصرييتصتاءحصىلعصرتل لصطعصفدح تصري  ءرصطحلص  لصرألاتسجعصرين  
طحلصرين  تصري  زرت،صبواثصنحصكماعصري  زرتصتقلص صري ائعصر  ااعصف حصرألنيزر صر  مءرء

دص صر س ف تصتسدااعصنحصاللصىلعصط صاد ني صطحلصري  زرتصىحلصط يقص  رصر مزبحصر ءنيءص
(.دص: 49 الص) اخلالاي الربنشيمية ري اناعصهل رص





(للتانينات) الدابغيةخازنة املواد برنشيميةخالاي .
بتءني ص  رصطءزىعص لءرءصطن  دءصنبص صومءى تالدابغيةاخلالاي اخلازنة للمواد ا صتءني ص  رص

 صكا قعص  رجصاط صطدللعصىلعص ائعصولقعصبى دءصتءنيبرخل ايصى دءص صرألبرردصب صريس دصاط صطن للعص
كم ص.  دءصنبص صو طاعريلح  صااطصاب زمصريءى ااع،صبا صتءني ص  ر لصر زمصريءى ااعصىلعص ائعص  ايصطن 

ريال ريعصري جءرتص ري ابغاعا ي عصطحلصرا بمصبرألاتسجعصر ل  ع،صبتارك صر ءردصري ابغاعتءني صرخل ايص
ثصبني صنحص  رصرخل ايصالصمينعصات  طه صر اء ،صواالربنشيميةاخلالاي  صري ابغاعبياه صنحصتاءحصر ءردص

ت  رفص صرسدا يعصتسداا صات  طه صرسات  ا صطاءاتعصطن ئصفلاينصبميانه صنحري ابغا ترحملدءيعصىلعص
ده صىلعص ائعصصن ىاعص صريان ص صريءى ااعصرجمل برء،صكم صنات صىن صتنماليلءزرتريس د،صكم صميانه صنحصتاءحص

الصمينعصنبصأ صري ابغاعداليعصني   صىلعصنحصتاءحصر ءردصريا يءاا طخص  رصرخل ايصابالاتقس مصبتاءيحلص
ه صتدملرتص ص زيحلصاسصو صجيالريربات اماع صرخل ايصري ابغاعبنوا أ صيزدردصت رك صر ءردص. طحلصات  طه 

ومءىعصغريصري ابغاعبر ءردص. Tannin sacsاتنينيةأكياساً   رصر ءردصب ص  رصر  يعصيالقصىلاه ص
رين  تاعصيإلنيزر اعص صرين  تصبتاه ص صريقا ى تصريا ضرساتد  ربرساعصري انءلطدج اتسعصطحلصط دق تص

(.بص: 49 الص) كادلص  نعصنبصطلس  صمتألصرخللاعصغرتصيءحص ينصنبصنمح صنبصنص  ص



Idioblastsخازنة للمواد املعدنية برنشيميةخالاي 
اتاتتتعصىلتتتعصصتتتءرءص دمتتتزيحلصر تتتءردصر ا الربنشـــيميةاخلـــالاي تقتتتءمص اتتت ص

خلتتت ايصتاتتتلص،صب تتت رصر(راتاتتت ص دتتتءايتصرخللاتتتعص) لءتتتءررتصأب تتتا لص دل تتتعص
بياتحلصريت ا صرآل ت ص د اعص ص  بتء  زطهت ص ات صتاتءيحلصتلت صري لءتءررت
ءررتصبيلتت تص تت ايصي قتت صريرببتتتء  زمصبياتتربص صر جتت ص اتت صتاتتءيحلصري لتت

Idioblastsابخلـــالاي املتاصصـــة طادتتعصغرتص تتتالصطدماتتتزصتستتتمعص
(. تص: 49الص )  للخصيدمزيحلصر ءردصر ا اتاعصىلعص ائعص لءءررتص



الربنشيميةجدر اخلالاي 
ا صتءني صرا رص،صبصسلاءيءزيعى دءصغرتصني رصر د رااعصرااقعصالربنشيميةاخلالاي تاءحص
  رءصرات بس ريم  ايصكم ص ءصر  لص الربنشيميةللاالاي رال د رااعصريسمااعصريسلاءيءزيع

 يصبريق  ءصنبصرخل  ات اماعكم ص ءصر  لص صر لجننعبا صتءني صرا رصري  اتءيعص. ري لت
 ييصغرتصني رصر د رااعصف   ص صري والتازينيةالتمثيلية الربنشيميةاخلالاي نط ص. رينم ع

(.49 الص) رااقعصسلاءيءزيع
الربنشيميةترتيب اخلالاي 

  صا صتاءحصر سد ميصبنيءدصر س ف تصري اناع،صبصالربنشيميصفات النسيج احصن  ص
  صرينساجصريدم ال صرينساج،صف  ضاقعصنبصبرساعصبيادم صغي صىلعصاتءعصريءظا عصرييتصيقءمص

 اناعصبرساع،صبيانه صيألنيزر صرهلءرااعصبرينساجصرهلءرا صتاءحصر س ف تصريريدمزيينبرينساجص
ري  برصات بس ريمألريدمزيينني   ص دلفصنوج طه صطحلصاتساجصاسصآ  ،ص انم ص صرينساجص

.تاءحصر س ف تصري اناعصضاقعصنبصطا بطع



:الربنشيميةأشكال اخلالاي 
( 50 تتتالص) ضتتتلا  ص20طداتتت دءصرألضتتت عصاتتت صتلتتتلصنضتتت ىه صاسصالربنشـــيميةاخلليـــة تاتتتءحص

 تتتتا  صربنشــــيميةالاخلــــالاي ي تتتت ص اتتت ص. بن ا د تتت ص دل تتتتع،صبيانهتتت صطدستتتت بيعصرياتتتت دص صرين تتت تصات ستتتت 
Prosenchymaاعريرببزات تتامطستتداا  صغرصنطتت ر صط   تتعص صر قاتتعصرياتتء صواتتثصتاتت  صابخلتت ايصص

ن ناتعصنبصطد  ىتعص،صكم صن  صا صي ت صن تا ال صط للتعصنبصطالنسيج الوعائيبرنشيميةكم ص ءصر  لص ص
اطتتت صطستتتد ي ءصنبصرينستتتاجصريءستتتا صيلءراتتتعصب تتت صتاهتتت ص صر قاتتتعصريا ضتتت   ات تتتامعكمتتت ص تتت صر تتت لص ص

.ط لاع،صنط ص صريقا عصرياء صفداه صطسد ي ءصنبص ا  بيعصاسصطسداالع
:الربنشيميةمنشأ اخلالاي 

تن تتتأصطتتتحلصر ن تتتئص را رس دتتتطتتتحلصطن تتتئ تص دل تتتع،صف تتت صراستتت صرين تتت يصالربنشـــيميةاخلـــالاي تن تتتأص
Groundرألس ست ص meristemالنسـيج وبرنشـيمةبرينمت ع،صرس د رااتعالقشـرة برنشـيمة،صب ت ص
طتتحلصر ن تتئصرألب صاإلبتــدائينياخلشــب واللحــاء برنشــيمةيتتألبرردصبننيتتزر صريز تت ء،ص انمتت صتن تتأصالوســطي

Procambiumري  اتءيتصطحلصر ن ئصريءى ا صاللحاء واخلشب برنشيمة،صكم صتن أصVascular
cambiumريق تتت ءصري لاناتتتعصفدن تتتأصطتتتحلصر ن تتتئصري لاتتتينص  ات تتتامع،صنطتتت صPhellogenص انمتتت صتن تتتأص،

.Protoderm صري   ءصر   ى عصطحلصطن ئصري   ءصالربنشيميةاخلالاي 





الربنشيميةوظائف اخلالاي 
ءصبظ افص صراس صيد تصن  صتقءمص ا الربنشيميةاخلالاي مم صتق مصطحلصرسدا ر صنا  ص

:  رين  يصطنه 
.ريقا مص املاعصري ن  صري ءا •

.نبر    زيحلصر ءردصري  رااعص1.

.مت صرين  تص  صأد جصطحلصري  زرتص  صعصرين  لتصر  ااع2.

.تس ى صرين  لتصر  ااعص صريا ءص صر   3.

كم صتس ى ص صرا بم،ايدآمفدس ى صىلعصرساتقس ط هل صريق رءصىلعصرسدا دءصات  طه ص4.
.    مصىملاعصريدااا ،صبك ي صتقءمص داءيحلصريربرى صبرا برصريا ضاع

بطحلصمثصرينمءصاريا يءصبتاءيحلصرساتقس مر ازبيعصهل صريق رءصىلعصالربنشيميةاخلالاي 5.
.بتاءيحلصات  تصك طلصاغرصط صزرىخص ص ائعصصن ىاعصطن س ع



Collenchyma: الكولنشيميالنسيج 
بغرتصئري تتتا تتتءصاتستتتاجص ستتتاطصيداتتتءحصطتتتحلص تتت ايصواتتتعصطستتتداالعص اتتت ص

بيتت لصطلجننتتعريصط لاتتعصت لاتت  صغتتريصطنتتدا صبيانهتت صغتتستتلاءيءزيعنيتت رصر د رااتتعص
صرألى تتتتت  ص دى طاتتتتع تتتتاله صبتءزياهتتتت ص صنيستتتت صرين تتتت تصىلتتتتعصنحصبظا دهتتتت ص

 صالربنشـــيميةاخلـــالايب تتت صت تتت  ص. بر  باتتتتعريل باتتتتعرين طاتتتع،صفهتتت صجتمتتتعص تتتتص
نضتتتاقصطتتتتحلصب صري تتتتالصبرياكاتتتي،صبيانهتتت صىتتتت دءصنطتتتءلصبصريرببتتتتء  زمبنيتتتءدص
الكولنشـيميةاي مـن اخلـالبتءنيت صن تا لصراتدق ياتعص تتصكتلص. ريربات تاماعرخل ايص
 تتتءصرين تتت يصب  صتتتعصاغرصبنيتتت صرينستتتاج حصطدجتتت بررحص صرياريربات تتتاماعبرخلتتت ايص

انهت صتقتلصىنت ط ص  ت صبي  ستدا رتالكولنشـيميةاخلـالاي ات س صبيءنيت ص ص
.ري ابغاعتل تصرخل ايصلطعصرينمء،صكم صصتءني صر ءردص





اعصب صرألى   صلطعص صرألى   صرين طاعصطحلصرين  لتصرخل  الكولنشيميةاخلالاي تداءحص
 صالكولنشيميةاخلالاي  رصبتقعص . رينمءصطحلصرين  لتصريا  اعصرييتصينصأ ثصفاه صاءر صااتءاي ص

با صتءني صرألنيزر صرخل رنياعصطحلصريساق حصن صرألنيزر صريق ي عصطحلصريساتصرخل رني صيلساق ح
نبصتن للص الس حرياخصري   ءصط    ءصكم ص  صر  لص صس دصات  تصالكولنشيميةاخلالاي 

ري ين رصو ا عات  تصكم ص صىنقصبراعريربات اماعىحلصري   ءص ا قعصنبصط قدتصطحلصرخل ايص
Humulus صبراعصات  تصبا صتءني صاخصري   ءصىلعص ائعصرساءراتعصغريصطدللعصكم ص

ءصكم ص صس دصنبصىلعص ائعصن  طعصطد  ى ري الس حريق عصنبصطدللعصكم ص صس دصات  تص
Pastinacaات  تصرازرصرأل ا ص sativa لاعصنبصىلعص ائعصو طاعص صنرك حصريساق حصر 

ض فعصاسصريساق حصابسالكولنشيميةاخلالاي بتءني صريسل ا كم ص ءصر  لص صساق حصات  تص
.  ا  صيل ء كم صا صتءني ص صا  ءصرا رصر .  صنىن دصرألبرردصبريا بدصريءسااعصيألبررد

 صري ى ط رينساجصشيميةالكولناخلالاي بنوا أ صالالعص صساق حصات  لتصغرتصري لقعصبتادربص
.  فاه صاءر صااتءاي صنبرردصات  لتصغبرتصري لقدتصبريساق حصرخل  صريا  اعصرييتصينصأ ث



الكولنشيميةشكل اخلالاي 
عصطل صب  ايل صط   ع،صى ي ءصرألض عص صر قا2طءيلعصبا صيللصطءهل صاسصالكولنشيميةاخللية تاءحص

رصرال د  صصا صياءحصأجت  صب  . ريا ض صبا ص دلفص صري الصبر ج ص صرين  تصات س ص لصب صرينساجصات س 
الاتقس ط تصرياءياعصاتداجعصيسلسلعصطحلصرالكولنشيميةخالاي بيداءحص  يطصرل. طحلصر د  صر ن أصهل رصرخل اي

مثصياقيصغي ص. خل ايصرينساجصرسات  ا صرألس س ،صبي  نصمتاز  صطحلصريءسطصمثصيند  صأواعص  رجصري  يط
عصطحلصرخل ايصرخل رنياعصرسدا يعصيلم ايصرين جتعصبهل رصف حصرخل ايصري ر لاعصيل  يطصر داءحصتاءحصنك  صرسدا ي

(.51 الص) و ي عصريداءيحلصرييتصتل تصالريءصىن صمت مصرينمءصبغرتص  ايتصط   عصالا  ص
الكولنشيميةجدر اخلالاي 

 اءاتعصرريسلاءيءزواثصنحصط دءص. يادربصطحلصن  صص  تص  رصرخل ايالكولنشيميةاخللية احصت كايصني ررص
تصرييتصتءني صيلج ررصتاسيص ا يقعصغريصطندامعصمم صجيالص  رصرخل ايصي  صن ا ال ص دل عص ص دلفصرين  ل

76حصر   صوءر صبياءصري اداناعالالصطحلصر ءردص  ر د را صبا صيءني صسلاءيءز رياءين اماعبني ررصرخللاعص. فاه 
ربيءفستبا صا مص. ٪صطحلصطاءأتصرا رر Roelofsen مصالني ر صدررسعصىلعصطاءأتصني ررص1959

ين ت لتصرياءين اماعرخللاعص Petasites sp. ٪صناتل  ص35،ص ادت٪ص45فءني صنات صيداءحصطحلص
٪صسلاءيءز،صب  رصي ريصاسصنحصني رصرخل ايصرياءين اماعصادء صىلعصكماعصك ريءصطحلص20سلاءيءزصبوءر ص

Jarvisري ادتصبن   رصريسلاءيءز،صبني رص صغي صكلصطحلصني رفسص بن ري  Apperley 1990.



تقستتا صMüllar1890طتتءي بت ات  صياستتايصطتت دءصراتت ررصرخللتتء صغتتريصر ندامتتعصهلتت رصرخلتت ايصفقتت صراتتامص. 
:اسصرألاتءرعصريد ياعالكولنشيميةاخلالاي 

Angularزاوية كولنشيميةخالاي  . 1 collenchyma
ست دصات ت تصريانتيصتاسيصط دءصني ررصرخللاعص اما تصك ريءص صنرك حصرخل ايصر دجت برءصكمت ص تءصر ت لص 

تاتتتءحصنركتتت حص تتت رصفتتت حصفتتت ر صرخللاتتتعصياهتتت صطستتتد ي ر صبصريتتتد ل بستتت دصات تتت تصريقتتت ع،صبريدتتتتصبريدتتتءتصباغرصزردص تتت رص
(.نص: 51 الص) رخل ايصغرتصت ل صبرضتص ق راتد ص ص قاعصني ررصرخللاعص

Lamellar collenchymaصفيحيةكولنشيميةخالاي  . 2
ااتتتعص ق راتدهتتت ص،صفداهتت ص تتت رصراتت رصعر م ستتتاعتاستتيصطتتت دءصراتت ررصرخللتتتء ص اماتت تصك تتتريءصىلتتتعصراتت رص

(. : 51 الص) ري الس حابا رصريقا يعصكم ص صس دصات  تص
Lacunar راغية كولنشيميةخالاي  . 3 collenchyma

ءصر ت لص صنىنت دصتاسيصط دءصني ررصرخللاعص اما تصك ريءصىلعصرا رصر ءرنيهعصيلمس ف تصري اناتعصكمت ص ت
(.جص:51 الص) برخلاماعبرخل  زصريسل ا ات  لتصري لالعصر  ك عصبات  لتص

:اتءى  صآ  صا ي   صني ر صطحلصريزرب ص ءصMetcalfe1979طدا يفمثصنض  ص
Annularحلقية كولنشيميةخالاي  . 4 collenchyma

راتتت اي ،صبيتتت ىصفتتتتصبآ تتت بحصتق ي تتت  صطدستتت باي ص ص اتتتعصراتتت رر،صبياهتتت صجتءيتتتفصرخللاتتتعصدريتتتد ل بفاهتتت صياتتتءحص
Vian et.al1993(.دص: 51 الص)مياحلصنحصياءحصري  يلصيلنءعصريزرب صرياءين امعنحص  رصرينءعصطحلص





حصتنه صرخللاعصرسدا يده ،ص صريداءيحلصا لصنالكولنشيميةجدار اخللية   رييتصيدلفصالتغلظاتت  نص
تاءحصنك  صعا  صبهل رصفق صبني تصط ق تصطدد ياعصطحلصط دءصرا ررص ص اعصني ررصرخللاعصبياحلص  رصريا ق ت

عصنبصالصيءني ،صف  صا صيءني ص انه صطس ف تص اناالكولنشيميةاخلالاي بطحلصر  و صنحص. ريد ل  صطن طقص
ببيا ي ىصبص.  اداناعو يعصى مصبنيءدصطس ف تص اناعصف حصرألرك حصرييتص تصرخل ايصتداءحصطحلصطءردص

Walker1960تصيلح كعصنثن  صرينمءصأتجصىحلصتا  صرين الكولنشيميةجدر اخلالاي نحصزايدءصع صم 
.  الصري ايم،صبرطدن عصرخل ايصىحلصرالسدا يعص صريءاخصات س 

ءحصر ن ئصصا صيزبلصكم صأ ثصىن صتاالكولنشيميةجدر اخلالاي بت ك ص ا صرألة ثصاسصنحصع ص
جدر تتحوربا ص. ألض ررصطاانعصك ا بمرياءين اماعري لاينص صتل صرألاتسجعصنبصىن ط صتدا  صرخل ايص

غي صيدس ي صريزايدءصريا ريءص صرين  لتصر سنعصىم ص  صىلا ص صنيس صرين  تصرال د را صبصالكولنشيميةاخلالاي 
 ريصرألة ثصاسصنحصرخل ايصواثصت. اءر صااتءاي ص   ص اطصريا ءصرين  يصب  صعصتل صرين  لتصرييتصأ ثص
بينص. بريقاقي،صريزيزفءح لص صاءر صااتءاي صكم ص  صر   تسداالصبتل تصني ر  صرااقعص صرين  لتصرييتصأ ثص

بصنات صأتجصتؤك ص  رصرألة ثصط صاغرصك حص  رصرينقرتص صع صرا رصأجت  صىحلصو  صنيز ر صطحلصطءردصرا ررصن
 حلصىلعصبنيءدصبجت رصرس  رءصاسصنحص ا صرألة ثصتربص. ىحلص  صرا ررصباتزعصكماعصطحلصر   صر اءحصهل رصرا رر

. ) سال ات اماعايصبيازىصغي صاسصنحص  رصرخل ايصتدحءلصاسص  طلجننعغرتصني رصااتءيعصكولنشيميةخالاي  
يءزصكم صبني صو ي   صنحصرا ررصيداءحصطحلصن   رصريسالاءص( مصFenwieck,et.al1997فانءي صبآ  بحص

(.مصLiu, et.al 1999ياءصبآ  بحص) بري ادتصمم صجيال صصل   صاءاي صيؤد صدبرصريد ىا ص



الكولنشيميةحمتوايت اخلالاي 
رخل  صري  سدا رت  فه صاغحص لاعصواعصكم صتءني ص  بتء  زمىلعصالكولنشيميةاخللية ادء ص

اخلالاي نط ص. ات اماعريربصريق ي عصري   صابخل ايصرياءين اماع اما تص دل عصفه صى ي ءص صرخل ايص
رخل  صري  سدا رتحلصرييتصبصلخصط ولعصطدق طعصطحلصمت مصرينمءصف   صادء صىلعصى دصالالصطالكولنشيمية

.نبصتاءحص  ياعصطنه 
الكولنشيميةمنشأ اخلالاي 
ريصبرضت،صف ا ص صراز صرخل رني صطحلصا  ءصريس دصف حصطن ؤ  صغالكولنشيميةاخلالاي اتا ر صيداءحص

 صينس  صاسصر ن ئصاسصرينساجصرسات  ا صرألس س صبري ا صرآل الكولنشيميةاخلالاي ريالم  صينسيصطن أص
بتقسام صاسصث ثصريقم ،صبابي نيءعصاسصرينساجصرسات  ا صرس د رااعرألب صب ءصطن ئصرألاتسجعصريءى ااعص

Groundبطن ئصرينساجصرألس س صProtodermطن ئ تصب  صطن ئصري   ءص meristem
طن ئصف ات صا صياءحص ن فصمتاازص تصطن ئصري   ءصبصProcambiumبطن ئصرينساجصريءى ا صرألب ص

س صبطن ئصرينساجصرألس س ،صبياحلصالصيءني صو صنبصف صلصبرضتص صر ن أص تصطن ئصرينساجصرألس 
م ص صات  تصري لالعصرينساجصريءى ا صواثصنحصطن ئصريق  ءصبر ن ئصرألب صطدق رابحص ص ا صرين  لتصك

.  عصري  ءيعصبر  ك عصبريللا اع،ص انم صياءحصر ن ئ حصطد  ى يحلص صات  لتصن  ىصكم ص صات  لتصري لالرخلاماع
الكولنشيميةاخلالاياسصنحصرياءين اماعبت ريص ا صرألة ثصرييتصنني يخصوءلصدررسعصطن أصرخل ايص

رألالصمتازر صفدن أصطحلص اماعرياءينتن أصطحلصر ن ئصرألب ص انم صرخل ايصريربات اماعر دمازءصك رير صىحلصرخل ايص
.رينساجصرسات  ا صرألس س 



الكولنشيميةوظائف اخلالاي 
ءرصيا ى صادى طا  صاتساج  صالكولنشيميةاخلالاي ت اءءحص

ااعصب  لصرألى   صرين  تاعصرين طاع،صبواثصنات صغبص  ايصهل صني رصع
   صكم صنحصط باتد صبا رت صتق ي   صطحلصر س ف تصري اناعصفاادربصاتساج  صصل

كم صنات ص. د بي باتىلعصرالسدا يعصنثن  صاءصرين  تصالصت ق رصاءت ص
احص.    ا رت  سدىلعصسودءرا يس ى ص صىملاعصري ن  صري ءا ص

ات  ااعصط له صط لصتسدااعصنحصتاءدصاسصر  يعصرسالكولنشيميةاخلالاي 
ءصكم ص  صواثصتنقس صبتاا ص  ايصني ي الربنشيميةاخلالاي 

.ر  لصىن صتاءيحلصر ن ئصري لاين



Sclerenchymaالسكلرنشيميالنسيج 
ايص صري  يتتتتتيصت قتتتتت ص تتتتت رصرخلتتتتت طلجننتتتتتعيداتتتتتءحصطتتتتتحلصومءىتتتتتعصطتتتتتحلصرخلتتتتت ايصغرتصنيتتتتت رصعااتتتتتعص

س صرين  تصبمح يعصناتسجد صب ءصاتساجصيقءمص ءظا عصت ىا صني. ىن صمت مصرينمءصفدل تص  ايصطادع  بتء  زطه 
بتدلتتفص. ري قتتلري ر لاتتعصواتتثصيستت ى صرين تت تصىلتتعصطق بطتتعصري تت ء صر مدل تتعصرين جتتتعصىتتحلصري تت صبري تتينصنب
لمتت ايصرأل تت ىص ت ايص تت رصرينستتاجصاب د اتتعصبر  باتتتعصىنتت صطق بطتعصري تت ء صر مدل تتعصدبحصنحصات ثصن صضتت رصي

.بر  باتعابيل باتعرييتصتدلفصالكولنشيميخالاي النسيج غرتصرا رصري ااقعص ااسص
Fahnبيا تا بات صغكت صفت حص and leshem (1963م )خـالاي النسـيج نحص ا ت  صطتحلص

مخسصسنءرتصطحلصىم صرخللاعصىن صمت مصرينمءصي اءصطءيلعصا صتللصاس  بتء  زطه اد  ص صالسكلرنشيمي
باتت ص دلتتفص. س ستتاعك ألياتت  ،صبهلتت رصفهتت صتقتتءمص تت ا صريءظتت افصر اءيتتعصابسضتت فعصاسصبظا تتعصريدتت ىا صرأل

اتت صيءنيتت صن تتا ال ص صري تتالصبرياكاتتي،صبكتت ي ص صر ن تتأصبريداتتءيحل،صكمتت السكلرنشــيميخــالاي النســيج 
ماتزءصبا دتع،صباتات ر صيءنيتءدصمم صجيالصطحلصريلايصتقستامه صاسصناتتءرعصطدريسال ات اماعراتدق ياعص تصناتءرعصرخل ايص

قت ر ،صواتثصيداتءحصطتحلص،صفق صيالقصىلا صاتستاج  صطاالسكلرنشيميللنسيج نك  صطحلصاتءعصطحلصرخل ايصر اءاتعص
 ءظا تتعصاا طهمتت ابيتت غ صطتتحلصSclereids.بصرخلتت ايصر ج يتتعصFibresرألياتت  ص: اتتتءىتصطتتحلصرخلتت ايصمهتت ص

. برو ءص  صريد ىا 



بياتحلص ت رص. ريءأب  ص ت ايصطءيلتع،ص انمت صتاتءحصرخلت ايصر ج يتعصالتاأللياف بتءصفص
  صالريء،صبياتحلصريءصفصياسصا د  صفق صتءني ص  ايصوج يعصطءيلع،صبك ي صا صتءني صنيا
رص  اي تت ،صواتتثصمياتتحلصمتااتتزصرألياتت  صىتتحلصرخلتت ايصر ج يتتعص اكاتتيصرينقتت صر ءنيتتءدءص صنيتت 

 ي ءصباتت صتاتتءحصتاتتءحصرينقتت ص صرخلتت ايصر ج يتتعصى يتت ءصغرتصجتتت بيفصضتتاقعصبفدحتت تصطستتد
يلدمااتتتزص تتتتصباتتت صنني يتتتخصىتتت ءص تتت بالت. طد  ىتتتعصاتداجتتتعصيلتتتزايدءصريا تتتريءص صنيتتت رصرخلتتت اي

ــاف واخلــالاي احلجريــة  أصنواتت أ صطتتحلصطتتحلصواتتثصر ن تتأ،صفءنيتت صنحصرخلتت ايصر ج يتتعصتن تتاأللي
بياتتتحلص تتت رص.غرتصنيتتت رصااتءيتتتع،ص انمتتت صتن تتتأصرألياتتت  صطتتتحلص تتت ايصاات تتت ااع  ات تتتاماع تتت ايص

 ا تته صىتتحلصجريــة األليــاف واخلــالاي احلريدمااتتزصطتتحلصواتتثصر ن تتأصغتتريصكتت  صاتاتت ر صياتت مصمتاتتزص
 تتا لصراتدق ياتتعصنثنتت  ص ات ص لتتءرءصك فاتتع،صفمتتحلصريلتتايصريد  يتتقص تتصناتءرىهتت صاتداجتتعصيءنيتتءدصن

 رصري  اتءيتعصكمت ص ت صغرتصراتالربانشـيميةاخلـالاي رينمءصبكت ي صيلتاء عصريدمااتزص انهت صب تتص
.رخل ي  ات امعر  لص ص  ايص



Fibresاأللياف 
. بري  اتء رس د را  صنط كحلصى ي ءصطحلصنيس صرين  تصاألليافتداءحص

ح  صرال د را صفق صتءني ص صساق حصغبرتصري لقدتصاباز صرخل رني صطحلصريل
الصىلعص ائعصوزمصطن للعصكم ص صس دصات  تصدبررصري مس،صنبصىلعص 

مءى تصرساءراتعصطدللعص صا  ءصريس دصكم ص صات  تصرياد ح،صنبص صو
ون صريس ع،صطند  ءص صرينساجصرألس س صكم ص صس دص ا صات  لتصنينس

ءني ص صريلح  صبرخل يصضمحلصىن ص مه ،صبنوا أ صتاألليافنبصتءني ص
يلءراعصكم ص ص صرينساجصريءسا برأليا  صط  دءصطدن ث ءص صا  ءصريس دص

اس صرين  يصاسصبتقس صرأليا  صت ا  ص ءااه صطحلصر. السيكاسنبات بريق تص
:اتءىتصمه 



Xylaryألياف اخلشب ـ1 fibres
ريءىت ا صات ست صىن صمت مصرينمءصبغرتصنصتلصبروت صواتثصتن تأصطتحلصر ن تئ  بتء  زطه ب  ص  ايصت ق ص

صريتت  صتن تتأصطنتت صىن صتت صرخل تتي،صبيانهتت صتد تت يحلص صري تتالصبتدا طتتلصطتتعصريان صتت صريءى  تااتتعصغتتريصر  ق تتع
:تصبتقس صنيا  صرخل يصاسصث ثعصنا  ص  ريربات اماعبرخل ايصريقلا  ت

Libriformألياف مدببة _2 fibres
 ص ستتااع،صباتداجتتعصىتت دء،صتدماتتزص نقتتطلجننتتعب تت ص تت ايصطءيلتتعصط   تتعصرياتت فتصغرتصنيتت رصااتءيتتعصعااتتعص

(.نص: 52 الص)يلزايدءصريا ريءص صع صرا رصري  اتءيعصيلم ايصفق صتاءحصجت بي ه صضاقعصني ر ص
Fibreقصيبيةألياف _3 – tracheids

صTracheidsريقلتا  تب ت صصتءرصراتدق ياتعص تتص بر  يتتعصتتصريتتيتصستريدصغك  ت صضتمحلصىن صت صرخل تي
اتتت  صطتتحلصنيتتت رصريقلتتءىصيألياتت  صر    تتتعصواتتثصتاتتتءحصنيتت رصرخلتتت ايصغرتصعتت صطدءستتتطص اتتىصن تتت صناتتلصع

غرتصط ت ءفع صكم صنحصنيت رصرأليات  صريقلت اعصادتء صىلتعصاتقت. ريقلا  ترأليا  صبنك  صعا  صطحلصني رص
 حصجتتتت بيفصرخلتتت ايصبكتتت ي صفتتتابيقلتتتا  تر ءنيتتتءدءصر  تتت ءفعجتتتت بيفصنضتتتاقصممتتت ص تتتءصىلاتتت صر تتت لص صرينقتتت ص

(. ص: 52 الص) تاءحصنبسعصطحلصجت بيفصرأليا  صر    عصريقلا اع





Gelatinousأو خمايية جالتينيةألياف . ج or
mucilaginous fibres

ىلعصكماعصريلا عرصبادء صريا قعصري ر لاعصا ر. نيا  صطءيلعصط   عصريا فت
رصريا قعص ا قعص،صبيالقصىلعص  ريلجنتبالالصطحلصط دءصسلاءيءزك ريءصطحلصني  ص

ووصمتألصواثصمتدرتص  رصريا قعصر   ،صبي ي صفق صتند خG-layerني 
Dadswellببرردرب سءيلدرد) ريلا عجتءيفص and wardrop
،صبا صبني صكم صنحصى مصبنيءدصر   صجياله صتدقلرتصابالجت رصر ا كس( مص1955

 ق تصنحص  رصريا قعصغرتصت كايصطس ط صبن  صنالصمت سا  صطحلص قاعصريا
ي  اتء صبابي رتص صرخل يصراجلالتينيةاأللياف بتءني ص. رأل  ىصا ررصريلا ع

Tentionخشب التوتر  ص woodخشب التفاعل ر ءنيءدص ص
Reaction woodبرتصري  صيقعص صريقس صريالء صي  بعصات  لتصغ

(.جص: 52 الص) ري لقدتص



-Extraألياف خارج اخلشب ـ2 xylary fibres
احلصا صتءني صرأليات  ص  صنيا  صطءيلعصط زياعصري الصبط   عصريا فتصت   صرأليا  صر    ع،صبي

 ص صنيست صرين ت تصبت ملصنيا  ص ت رجصرخل تيص اتعصرأليات  صريتيتصتءنيت. ريقلريءصغرتصرينه ايتصر سد ي ء
اب زمصطتحلصرخلت رجصنيا  صريق  ءصبنيا  ص ا صر زمصريءى ااعصط صى رصرييتصااط: ط ى رصنيا  صرخل يصب  ص

دت را صبريتيتصك اتتخصكم ص ءصر  لص ص ا صر زمصريءى ااعصين  لتصغبرتصري لقعصريءرو ء،صبنيات  صريلحت  صرال 
. تسمعصس  ق  صأبيا  صري را ءصرحملاااعصتصنيا  صريربيساالصتصبنيا  صريلح  

  ص تت رجصيقتت صنبضتتحخصري ررستت تصر  ي تتعصىلتتعصرألياتت  صنحصتقستتامه صاسصنياتت  ص  تتيصبنياتت
Septateرخل يصينصياحلصط ام  صنبصا د  صواثصيءنيت صطت صتستمعصابأليات  صر قستمعص fibresبريتيتصتءنيت ص

اتزص ءنيتءدصوتءرنيزصب ت رصرأليات  صتدم.  ص  يصب   صووصرين  تصريءرو ،صكم ص تءصر ت لص صات ت تصريانتي
ءحصر تتتءرنيزصريلا اتتتعص،صبتداتت  بتتتتء  زمريءروتت ءصتقستتتمه صاسصىتت ءصغتتت  ،صكمتت صادتتتء صىلتتعصريلا تتتعدر لاتتعص ص

را صىلتتتعصني ات هتتت ،صابالاتقستتت مصر    تتت ،صبيداتتتءحصر تتت نيزصطتتتحلصريلتتت احعصريءستتتاعصبط قتتتعصت تتت  صراتتت ررصرال دتتت 
حصر ت نيزصالصيلتدح ص،صبيت ىص ات صىلمت  صرين ت تصأبريستادء  زطاعبيدمللص  رصر ت نيزصىت دصك تريصطتحلصريت بر طص

بادتتتء صرألياتتت  ص. يلا تتتعربيانتتت صياتتتءحصى ي تتت  ص صاتقاتتتعصريد اتتت ص انتتت صب تتتتصنيتتت ررص لاتتتعصريلا تتتعتتتت ررص لاتتتعص
ررتنجاتتعء صىلتتعصطتتءردصباتت صادتت زيناتتعر قستتمعصىلتتعصو ا تت تصات تت صبزيتتءت،صبهلتت رصتءصتتفصأب تت صغرتصبظا تتعص

(.53 الص) دتصبتءني صرأليا  صر قسمعص صرخل يصري  اتء صيلا ي صطحلصات  لتصغبرتصري لق. ب لءءررت



تصني رصااتءيعصطنه صغر( ر سد ميعص) كم صنظه تصري ررس تصر سد ا عصىلعصرأليا  ،صنحصرأليا  صلطعصرينمءص
فصريلا ع،صب  صنحصط دءصعااعصطلجننعصبا صيزدردصع ص  رصرا رصري  اتءيعصزايدءصك ريءصةاثصتللصاسصطل صجتءي
عص ص  رصرأليا  ،صرا ررصري  اتء صتاسيصىلعص ائعصص اح تصتد  بتص صريسم صهل رصفه صتاه صبرضح

Linumنبات الكتان با صبني ص ص sp.بجت رص.طاا بطاا0.2–0.1نحصع صريل احعصياربمص تص
اه صني رصرخل ايصرس  رءصاسصنحص ن فصنيا ف  صطءيلعصتءني ص صرخل يصري  اتء صغرتصني رصااتءيعصمت ثلص صع

 اربالاتخىحلصSanioريربات اماع،صبادء ص  رصرأليا  صىلعص  بتء  زم،صبا صنطلقصىلاه صريا ينصس اتءص
Haberlandt (1918م )ألياف بديلة مصطلحSubstitute fibresبرييتصي ىصف حصبآ  بحص
Fahn,et.al. (1983مص )ه صب تصن  صجييصنحصتاءحصضمحلص  ات امعصرخل ي،صبالصمياحلصنحصخيلطص ان

.رأليا  صر    عصبرأليا  صريقلا اعصر اع
،صبغرتصجت بيفصيق صن ريصسل   صاسصنحصرأليا  صتاءحصغ ي   صطءيلعصني ر صطق راتعصابخل ايصرأل  ى

بىلعصريامءمصف حص. صآ  بياحلصطءلصرأليا  صخيدلفصك رير صطحلصات  تصاس. ضا عصب  ايتصط   عصبنوا أ صطد  ىع
ييتصتاه صريد  بتصب ن فص ا صرألط لعصرين  تاعصر. نيا  ص  رجصرخل يصتاءحصنطءلص ا ريصطحلصنيا  صرخل ي

Hempنبات القنب فم   ص ص(. مص1927) Aldabaري رابريا ريص صطءلصرأليا  صغك   ص ) )
Cannabis sativaس ص انم صيللصطءلصنيا  صات  تصرياد حص5.5–0.5يللصطءلصرأليا  صطحلص( 

Flax ) Linicm usitatissimumنبات الراميس ،صكم صنحصنيا  ص6.9–0.8طحلص (
Ramie )Boehmeria niveaس صب  صنيا  صغرتصنمهاعص55س صاسص5ا صيللصطءهل صطحلص

.  رادل ديع



:منشأ األلياف ومنوها
النسيج أصطحلصطحلصناتسجعصاات  ااعص دل عصوسيصطءااه صطحلصراس صرين  ي،صفق صتن أللياف تن أصر

من املنشئ ن أصكأيا  صرخل يصبريلح  صرال د راات،صنبصا صت( املنشئ الوعائي األويل ) اإلنشائي األويل 
ج اإلنشائي النسيكم ص ءصر  لص صنيا  صرخل يصبريلح  صري  اتءيدتصبا صتن أصرأليا  صطحلصالوعائي 
 لالدتصرينجالاعصكأيا  صريق  ء،صكم صا صتن أصطحلصطن ئصري   ءصكم ص ءصر  لص ص ا صات  لتصرياألساسي
.كم ص ءصر  لص صريلح  صرألبلريربات اماعبا صتن أصرأليا  صطحلصرخل ايص. بريسا يع

  تصري رط صبرييتصاحصرأليا  صرييتصتن أصطحلص  ايصاات  ااعصالريءصكم ص صنيا  صات  تصرياد حصبنيا  صات
رط صط   صياءحصطءلصتاءحصطءيلعصني ر صىن صمت مصاء  صال  صبن  صرسدا يخصك رير صنثن  صاء  صف  صنيا  صري ص

س صن ص55 انم صطءلصرأليا  صري  ي عصوءر صطاا بطا ر20رخل ايصر ن ئعصأليا  صريلح  صرال د را صوءر ص
نثن  صاءصرين  ت،صب  رصر   لصي لصداليعصبرضحعصىلعصنحصرأليا  صتسداالصك رير صطاا بطا ر550.000وءر ص

يا  صنثن  صاءصاحصرسدا يعصرأل. ب  رصرالسدا يعص صرأليا  صا ثصابيد ريجص  ءصا صتللصاسصى ءصن ه 
ف حصSymplastically ً تناسقياتنمو األلياف ف انم ص. رين  تصتد محلصاءر صطاق ر صيلج ررصري  اتء صيأليا  

 صرييتصبا خصىحلص صرألنيزرريلا ع  ايل صتالصرااقعصرا رر،ص انم صي  نصتاءحصرا ررصري  اتء صطحلصبسطص
ولق تصط دءوعصرالسدا يع،صبهل رصف حصريل  اتصرا ي ءصطحلصرا ررصري  اتء صت   صأواعصر  كزصىلعص ائع

يا  صبتللصاياه ص ا صنحصريا فتصب صات سصريءاخصف حصر لق تصني   صتسدم ص صرالسدا يعصأواعص  ايتصرأل
(. جص:52 الص) تقفصىحلصرينمءصبرالسدا يعص



ــــــاف القصـــــرية نطتتتتت ص ــــــوز الليــــــفي Agaveرألنيتتتتت  نياتتتتت  صط تتتتتلصاأللي وامل
Musa textelisننيتتتزر صريتتتيتصالصيدجتتت بزصطءهلتتت ص  تتتاعصطلامتتتارتصفتتت حص اتتتع

اتلصطتحلصنيات  صاحصرال د فت تص صط يقتعصرينمتءصي. ني ررصرخللاعصينمءص ن سصر ا ل
 منشـــ ات ا دتتتع،صراستتت صرين تتت يصرال دتتت را صبنياتتت  صراستتت صرين تتت يصري تتت اتء صتاتتتءح

الصريا تءصرين ت يصريت  صتاه صط ا ر صا لصنحصيستداألياف اجلسم النبايت االبتدائي 
 برءصهلت صبريتيتصطت صزريتخصطتعصرخلت ايصرجملتالطـول تناسـقاً تءني صفا صبهل رصفه صتنمتءص ص

أيضــــاً منــــواً ثصهلتتتت رصرألياتتتت  صفقتتتت صأتتتت التناســــقيالنمــــو تنقستتتت ،صبابسضتتتت فعصاسص
 ايصينهتتت ايتصرألياتتت  صريتتتيتصتدتتت ر لص تتتتصرخلتتتGlidingانزالقيـــاً ومنـــواً تـــداخلياً 
أص صرألى ت  صريتتيتصبريتيتصتن تمنشـ ات أليــاف اجلسـم النبـايت الثــانوي نطت ص. رجملت برء

.  ياً قمتداخلياً منواً تءا خصىحلصرالسدا يعصف حصاءصرأليا  صياءحص



نيا  صراس صرين  يصب  رصرال د  صري   خص صط يقعصرينمءصيالصطحلصنيا  صراس صرين  يصرال د را صبص
طحلصنيا  صراس صري  اتء صا صجيايصىلعصريسؤرلص  غرصتاءحصنيا  صراس صرين  يصرال د را صدرام  صنطءل

يا  صريلح  صرين  يصري  اتء صيلن  تصات س ص؟صكم ص  صر  لص صات  تصري رط صواثصنحصطدءسطصطءلصن
يق صديخص. طل 15ب5طل ص انم صطدءسطصطءلصنيا  صريلح  صري  اتء صالصيدج بزص146ب6رال د را ص

أليا  صف حصري ررس تصابجمله صراليااب صىلعصنيا  صرخل يصنات ص  لصتاءيحلصرا ررصري  اتء صهل رصر
اءحصك ريءصبنحصياءحصغبصف رغ تصبرضحعصبيانه صالصمتد صاسص  ايتصرأليا  ،صكم صنحصرينءرءصتريسادء  زم

يا  ص انم صتاه صرأل  ىصتاءحصالالعصريا دصبيانه ص ء  تصطاركمعصابيق  صطحلص  ايتصرألريا ا ت قاعص
.طءرزيعصيساتصرا ررصرخللء صطحلصري ر لرألات ب  زطاعري  اعص

تصرياد حصنثن  صاءصريلح  صرال د را صين  تصريد غصبات  ( 1943،ص1938) Esauر  بيق صبني تص
ي  اتء ،صبص خصنحص  بتء  سخصرأليا  صياءحصى ي صرألاتءيعص انم صياءحصبوا صرينءرءص صنيا  صريلح  صر

نيءدصريرببتء  زمصىلعصرأليا  صر    عصبريقلا اعصلطعصرينمءصأب  ص  ايصطادعصغرتصبظا عصدى طاع،صبرادل صبص
ا أ صغك صأبحصرأليا  صر    عصا صاد  صنوBailey1953نيا  صريلح  صبرأليا  صر قسمع،صبياحلص ال ص

عصريدمزيحلصابسض فعصاسصبظا عصمم صميانه صطحلصريقا مص ءظا ر لجنحلت ا  صيداءيحلصرا ررصري  اتء ص  بتء  زطه  ص
.ريد ىا صرألس ساع



ىلعصرأليا  صفد  خصFahn,et.al. (1963 )نط صري ررس تصر  ي عصرييتصنني ر  صف حصبآ  بحص
ناتءرعصنينسصرألثلصبنيءدص  بتء  زمصبناتءيعصبرضحعص صرأليا  صر    عصبرأليا  صريقلا اعصكم ص ص ا 

Tamarixطحلصات  لتصغبرتصب صن ج رصب جريرتصى ي ءري ط رطاعب صى ي صطحلصرألاتءرعصرخل  اعصيل لالعص
.  ري لقدتصبات  لتصغبرتصري لقعصريءرو ء

تطور ألياف اخلشب
اتءعصبكماعصرينق ،صيق صغك صسل   صنحصنيا  صرخل يص دلفص صري الصبر ج صبع صرا رر،صبك ي ص 

 ىم  صاب ق اقصرييتص،صب  رصرالفار صك حصطريقلا  تبيق صرفا صطحلصريءنيهعصريداءريعصنحصرأليا  صتاءرتصىحلص
غبرتصري لقدتصكم ص ص صك ريصطحلصات  لتبريقلا  تت تصبنيءدصى در صطحلصرأل ا لصرالاتدق ياعص تصرأليا  ص

:ط يل ا  تريقلناتءرعصات  لتصري لء ،صبرسدندجصطحلصريد ريرتصرييتصو ثخصنثن  صتاءرصرأليا  صطحلص
.زايدءصع صرا ررصرخللء ( 1) 
.ر دزرلصى دصرينق صبر دزرلصجت بي ه ( 2) 
.  ر د   صري  عصطحلصرينق صر   ءفعصت رجيا  صيدل تصاتق ر ص سااع( 3) 
.  تل تصرخل ايصرسات  ااعصالريءصبياسخصرأليا  صلطعصرينمء( 4) 

ريزايدءص صطءلصرأليا  صتادربصااتءيعصأجتعصىحلصرينمءصريد ر ل صريقم ص ص  ايت( 5) 



األلياف التجارية
 صنطلق صىلم  صري ريلا عر سداملص صر ل اتعصالصأملصطاىصريلا عطحلصريءرضتصنحصطلالتص

  ص صريءراعصو طاعصطحلصرأليا  ،صBoehmeriaالراميبLinumألياف الكتان   رين  ت،صفم   ص
زمصريءى ااعص  صفاه صر   يقل صألني  ربكألياف املوز الليفي  انم صنيا  صات  لتصغبرتصري لقعصريءرو ءص

ر   لن ااا تصطحلصنيا  صبىن ص صبى ااعصبا صيقل صابأليا  صريدج ريعصراه زصريءى ا صكم ص صني رصات  
Muhlenberiaريدا ات زايات  تص،صنبصرين  تص ا طلعصكم ص ص

Tillandsiaلقطناين  تصالتجاريةألايفاب،صكم صيقل صGossypiumتل صري اريرتصر ءنيءدءص
Ceibaالقبكوألياف   برصريقاحل،صال ءىلعص sp.تتل صري اريرتصرييتصتنمءصىلعصساتصمث ءصرين  .

 Softوألياف يرية ،صHard fibresنيا  صصل عصص: بتقس صرأليا  صريدج ريعصاسصاتءىتصمه 

fibres .صل عصرياكايص صني ر  صبهل رصفه ريلجنترأليا  صريلل عص  صرييتصادء صىلعصكماعصطحلص
عصفه صا صتاءحصنط صرأليا  صريا ي. بر ءزصريلا  ك ألني  بأللصىلاه صطحلصات  لتصغبرتصري لقعصريءرو ءصص

تصك ياد حصب  صنيا  صط اتعصبطا طاعصبتءني ص صات  لتصغبرتصري لقدطلجننعنبصغريصطلجننعغرتصني رص
ريءاخصج ريعص بريقاحلصري  صتادربصنيا ف صطحلصن  صرأليا  صريدبريق  بريدالبراءتبريقنيصبري رط ص

.  ر  ض 



: كم صتقس صرأليا  صريدج ريعصوسيصرسدام الل صاس
Textileألياف نسيج ( 1)  fibres  ب  صرأليا  صرييتصتسداملصيلن ىعصرألامت عصكأيا

.ريقاحل
Cordageألياف احلبال ( 2)  fibresبر ءزصريلا  رألني  ط لصنيا  ص.

Fillingأليــاف احلشــو ( 3)  fibresر صب تت صتستتداملص صتا ئتتعصنبصو تتءصر  تتريق تت كأياتت  ص 
.بر ا رمصنبصصن ىعصريدنجا صبنوزطعصرينج ءصبريد لافصبغي ص صريدقءيعصبريد ىا 

Brushألياف الفرش ( 4)  fibres   ط لصرأليا  صر سدم طعص صصن ىعصري.
عصفت حصناتءرىت  صى يت ءصطتحلصبتسداملصرأليا  ص صصتن ىعصريتءرد،صبرىدمت در صىلتعصصت  ل صريا اااتعصبريااما اات

يصنيتت رر  صغرتصنمهاتتعصبطءهلتت صبت كاتتريلا تتعبطتتحلصرين واتتعصريدقناتتعصفتت حص تتالص لاتتعص. ريتتءردصمياتتحلصتلتتنااه صطنهتت 
ن صط ىصتاركتيص  ايلت صطتعصباسريلا عفق صر د صرخلربر ص صصن ىعصرأليا  ص اءلص. ك ريءص صريلن ىعصريلا اع

( ريلاا ت ت) يستلاءيءزركم صىينصني   صابجت رصبو رتص. رخل ايصرجمل برء،صبكافصت ت طص  رصرأليا  صطعص ا ه 
  ستتدءحع،صباتت صبنيتت ص صراتت ررصواتتثصبنيتت صنحصيتت صيثتتريصىلتتعصريلتت  تصري ازايااتتعصيلم تتيصبرألياتت  صريدج ريتت

Preston (1963 )لاءيءزصنحصر  باتتتتعصبريدءصتتتتالصر تتتت رر صيألياتتتت  صتتتتتزدردصطتتتعصدرنيتتتتعصرجتتتتت رصبوتتتت رتصريستتتت
.ر دءرفقعصطعصزايدءصطءلصرأليا  

ريناءطتتتتعصبتقستتتت صرألياتتتت  صريدج ريتتتتعصوستتتتيصر د اتتتتتعصباتتتتءءصري تتتت صبطتتتتءلصر تتتتزمصريلا اتتتتع،صبكتتتت ي صوستتتتي
:كم ص صرا بلصريد  ( Fahn,1982ف حص) بريدج اتسصبر  باتعصاسصنر اعصنصن  ص
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Sclereidsاخلالاي احلجرية 
ستااعصى يت ءصادتء صىلتعصاتقت ص طلجننتع  ص  ايصالريءصغرتصنيت رصااتءيتعصعااتعص

ءص صعتت صراتت ررصغرتصفدحتت تصطستتد ي ءصبىتت دءصتاتتءحصجت بي هتت صطد  ىتتعصاتداجتتعصيلتتزايدءصريا تتريص
رخلتت ايصر ج يتتعصاتاتت ر صيتتارك صطتت دءصراتت ررصري تت اتء ،صكمتت صتلتت تصجتتت بيفصتت  احا  صريتت  صي تت بص

ىن ص  بتء  زطه بياحلصناتءرعصطحلصرخل ايصر ج يعصاد  ص . ضاقعصب  ياعصطحلصر اءأتصر اع
.مت مصرينمء

ريق تتتت ءصفدءنيتتتت ص .  صنطتتتت كحلصى يتتتت ءصطتتتتحلصنيستتتت صرين تتتت تاخلــــالاي احلجريــــة تءنيتتت ص
دءصكمتت ص صستتاق حصبرينمت عصيستتاق حصات تت لتصىتت رايتصري تت برصبات تت لتصغبرتصري لقدتتت،صاطتت صطن تت ص

كمت صتءنيت ص صات  لتصون صريس عصنبص صومءى تصكمت ص صات ت لتصن ت ىصطتحلصراتنسصات ست ،
اتعصطتتحلصرخلتت رجصبات صتءنيتت صىلتتعص ائتعصرستتاءراتعصك طلتعصاتتاطصابالستتاءراتعصريءى ا. رخل تيصبريلحتت  

،صب صري م رصب  صعصكم ص صس دصات  تصريد غ،صبتءني ص صك ريصطحلصنبرردصات  لتصر ن طقصر  رء
لصنبصطااتتت ص تتتت برصكتتت يام  ى،صب ص  تتتت ءصري تتت برصكمتتت ص ص تتت رءصري  صتتتتءيا صبري تتتءصريل اتتتعري متتت رص

.  ل عصى طعري قءيا ت



باتتتت صراتتتتامصت تتتت خص.  يت تتتتريصري ررستتتت تصر سد ا تتتتعصريتتتتيتصنني يتتتتخصىلتتتتعص تتتت رصرخلتتتت ايصر ج يتتتتعصن تتتت صتداتتتتءحصأب تتتتا لص دل تتتتعص صراستتتت صرين تتتت
Tschirch (1889 )تقستامه صاسصنر اتعصناتتءرعصمثصنضت  ص لتءخصBloch (1946 )اتءىت  ص  طست  ،صبيت ك صرب صRao, (1991 )نحص

:  رصريدقسا صيلم ايصر ج يعصا صالياءحصصحاح  صألات صالصي ا ص اعصن ا هل صب  
Brachysclereidsخالاي حجرية مستديرة _ 1

،صبتءنيت ص صطلجننتععااتعصطحلصواثصري الصبر ج صفهت صالتريءصطدست بيعصرألاات رصتق ي ت  صبغرتصنيت رريربات اماعب  ص  ايصت   صرخل ايص
(.نص: 54 الص) ييصري م رصكم ص صريام  ىصبراءرفعصكم صا صتند  ص صا  ءصب   صبخن عصريساق حصين  لتص دل عص

Macrosclereidsخالاي حجرية كبرية _ 2
ك تتريصطتتحلص تت برصلتت ءا صىم ديتتعب تت ص تت ايصطستتداالعصىلتتءيعصري تتال،صتءنيتت صىلتتعص ائتتعصط قتتعصطارصتتعصت اتتتيص ا تته صريتت ا صكمتت ايص

(. ص: 54 الص) كم ص صري  صءيا صري قءياعري لالعص
Osteosclereidsخالاي حجرية عظمية _ 3

حلصات ت لتصغبرتصري لقدتتصكمت ص صب  ص  ايصت   صرياامعصواثصتند خص ص  ايلت ،صبنوات أ صتد ت عص ت رصرينهت ايت،صبتءنيت ص صنبرردصك تريصطت
(.جص: 54 الص) ب صنغل عص ا صري  برصHakeaرهل كا نبرردصات  تص

Astrosclereidsجنميةخالاي حجرية _ 4
ري  تتتتتتنت تصب تتتتتت ص تتتتتت ايصطد  ىتتتتتتعص تتتتتت رني تصطد  بتتتتتتتعصبغ ي تتتتتت  صطتتتتتت صت تتتتتت  صرينجمتتتتتتعصبتءنيتتتتتت ص صنبرردصغبرتصري لقدتتتتتتتصكمتتتتتت ص صنبرردصات تتتتتت

Nymphaea (دص: 54 الص.)
Trichosclereidsخالاي حجرية شعرية _ 5

ب تت رصرينتتءعصاتت صيستتمعص. ر  ااتع ت ايصوج يتتعصرااقتتعصراتت رصطد  ىتتعصتدت ر لصري تت بعص تتتصر ستت ف تصري اناتتعصيلمت ايصكمتت ص صك تتريصطتتحلصرين تت لت
Filiform  ايصوج يعصرفااعص sclereids (تص: 54 الص )

.ي صنمهاعص صريدلنافصني   صبا صتقس صرخل ايصر ج يعصاسصنك  صطحلصغي ،ص  رصبنحصر د  صن ا هل صي صنمهاعصك ريءص صتا يفصرين  تصبر  







منشأ اخلالاي احلجرية
اسصر زيت صطتحلص،صبياتحلصطت صيتزرلصرجملت لصط دءوت  صاخلـالاي احلجريـةيق صىملصريا ي صطحلصرألة ثصوءلصطن تأص
اتتتلصطتتتحلصكمتتت صنحصتاتت دصن تتتا هل صبتتتت ر له صطتتتعصرألياتتت  صجي.  تت رصري ررستتت تصاتاتتت ر صيداتتت دصرآلرر صوتتتءلصطن تتتأ  

بغيت ص تزايدءصرنشـيميةبخالاي ريلاء عص ا حصتد عصطن أ  ،صبياحلصابي غ صطحلص  رصفق صراامصن  صا صتن أصطحلص
) خصهلت رصري ت  صت سيصطت دءصنيت ررصرخللاتعصب ص ت رصر  يتعصياتءحصطن تأ  صااتتءاي صنبصطتحلص لاتعصاات ت ااعص للت

(. 55 الص( ) Foster,1947فءساص
ـــة بتن تتتأص غرصك اتتتتخصضتتتمحلصر ءنيتتتءدءص صرالستتتاءراتعصريءى ااتتتعصطتتتحلصر ن تتتئصريءىتتت ا صرألب صااخلـــالاي احلجري

نبصتن أصطحلصر ن ئصريءى ا صاغرصك اتخصضتمحلص)Bloch1946 لءخص) ىن ص صرخل يصبريلح  صرال د رااتص
ر ءنيتتتءدءص صرينستتتاجصاخلـــالاي احلجريـــة نطتتت ص(. Evert1963اي تتت تص) ىن صتتت صرخل تتتيصبريلحتتت  صري تتت اتءيتص

ر ءنيءدءص صري  ت ءصطتحلصجرية اخلالاي احلكم صتن أص. تصفدن أصطحلصر ن ئصري لاينريا  ااعري   ءصتريءا ا صري  اتء ص
لصر  ات ءصيدا تفصات صي ست صأباتت ص لتاطصطتحلصاتءصستاح ص صر  روتاخلـالاي احلجريـة احصاءصبتا فص. طن ئه 

االصبتدتتتت ر لص صهلتتتت ص صر  روتتتتلصر دتتتتأ  ءصيدا تتتت ه صبغيتتتت صىنتتتت ط صتستتتتدامتتتت رخلتتتت ايصباتتتتءصت ستتتتايصتتتتت ر ل ص
(.55 الص) ر س ف تصري اناعصيلنساجصرين  يص


