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 Eudsالبراعم 
  

يتركب النبات الوعائي أساسا من محور في قمته العليا أنسجة ميرستتيمية قاالتأ أنستجة قمتة 
أما  –الجذر النامية من الناحية األخرى , كما سبق أن ذكرنا فإن قمة الجذر النامية , قحميها الالنسوة 

يطلق علي قمة الساق هتذ  لمتا  –ا الامة النامية النامية للساق فإنها قحمي لأوراق صغيرة قلتف حوله
  Budيحميها من أوراق صغيرة اسم لرعم 

 هو إال صورة مصغرة جدا من الساق , فهو ساق ذات محور قصير غير و البرعم قعريفه ما
متكشفة عادها متاارلة و سالمياقها قصيرة قحمأ مجموعة متن األوراق الحديةتة التتي قترقتب علتي 

قلتف حول لعضها , و لذا قظهر األوراق مزدحمة و قاسم البراعم لالنسبة   العاد المتاارلة مما يجعلها
 :_  إليألنواعها 

 :  Vegetative or leaf buds. لراعم خضرية أو ورقية 1
 خضرية فاط , قحمأ األوراق الخوصية الخضراء .  التي قعطي لنموها و قكشفها أفرعا و هي

 :  Floral or Fruit buds. لراعم زهرية أو ثمرية 2
 و هي التي قعطي لنموها قكةفها أزهارا مفردة أو أفرعا زهرية . 

 :  Mixed buds. لراعم مختلطة 3
  و هي التي قعطي لنموها فرعا خضريا يحمتأ فتي نهايتته مجموعتة متن األزهتار كمتا فتي التفتا 

Pyrus sp   و العنبVitis sp.  . 
 : _  و قاسم البراعم لالنسبة لتوزيعها علي النبات إلي

  Terminal or apical bud_ لرعم طرفي أو قمي : 1
قمة الساق غالبا ما قنتهي لبرعم طرفي , و رقي , كبير نسبيا , كذلك يطلق علتي البتراعم 

 ة . الموجودة في أطراف األفرع أيضا , اسم البراعم الطرفي 
  Axillary or lateral bud_ لرعم ألطي أو جانبي 2

اعم الجانبيتة , و يالحت  رمة من الساق , لراعم أخري , هي البتقشاهد علي مسافات منتظ
أنها قوجد في آلاط األوراق , أو قد يوجد في قاعدة البرعم ندلة , قدل علي أنته كانته هنتار ورقتة و 

  Leaf scarساطه , ويطلق علي هذ  الندلة اسم ندلة ورقية 
أ قواجد البرعم في ألط الورقة , و يعم  هرة التفريع علي وجود البراعم اإللطيهو قعتمد ظا

 علي قوفير الحماية له . 
و قد يوجد في آلاط األوراق أكةر من لرعم واحد و قد يصأ عدد البراعم فيس ألط الورقة 
إلي عشرة و قعرف جميتع البتراعم الموجتودة فتي ألتط الورقتة عتدا البترعم األلطتي لاستم البتراعم 

 Accessory budsاالحتياطية 
 :   Adventitious buds_ لرعم عرضي 3

يخرج هذا النوع من البراعم من أي عضو في النبات , عدا مكان وجتود البتراعم أي عتدا 
األوراق , و قساعد مةأ هذ  البتراعم لوضتو  علتي جتذور البطاطتا و   آلاطقمة الساق أو الفروع و  

 و الودنه . .Bryophyllym spو البرايوفلم  Begonisالبيجونيا  أوراق
  : _  إليلبراعم لالنسبة لتركيبها  و قاسم ا

 Naked or Summer budsلراعم عارية أو صيفية  (1
و هي البراعم التي قكون أوراقها الصغيرة الملتفة , أوراقا خضترية أو خوصتية فاتط , و 

وامأ الخارجية , و عتادة قكتون هتذ  و لالتالي قكون عرضة للتأثر لالعال قحاط هذ  البراعم لأغلفة ,  
شطة , و ال قحتاج لفتترة ستكون , لتأ قنمتو مبا.ترة . و غالبتا متا قوجتد هتذ  البتراعم فتي البراعم ن 

النباقات العشبية , و معظم ذات الحولين و الشجيرات , واأل.جار مستديمة الخضرة , التي قعيش في 
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 ظروف معتدلة .  
  Covered or winter budsلراعم مغطاة أو .توية  (2

, وقوجتد فتي النباقتات متستاقطة   Scaly budsلحر.فية قد يطلق عليها اسم البراعم ا
األوراق التي قتعرض أوراقهتا فتي الخريتف و الشتتاء للظتروف غيتر المالئمتة و لتذا قجتد أن هتذ  

قحتتوى علتي أغلفتة متن األوراق الحر.تفية قتد قكتون رقياتة أو   العتاديالبراعم فضال عن قركيبها  
.عيرات , كما قفرز مواد صمغية لزجة لتين األوراق سميكة , و قد قكون جلدية أو مغطاة لزغب أو 

 الصغيرة لزيادة الحماية . 
 : _  إليو قاسم البراعم من حيث نشاطها 

  Active budsلراعم نشطة  .1
و عادة قنمو هذ  البراعم مبا.رة لعد قمام قكوينها علتي النبتات , و يالحت  ذلتك فتي 

 عدد محدود من النباقات . 
  Resting budsلراعم ساكنة :  .2

راعم ستاكنة و بتو قتكون كالمعتاد ,  و لكنها ال قنمو إال لعد مرور فترة , قظأ فيها ال
عدة سنين كما في األ.جار , و يعزى   إلىقتراو  هذ  المدة لين عدة أيام , كما في النباقات الحولية ,  

لطرفتي , فتإذا متا لسيادة البترعم اذلك ألسباب خارجية , و يالح  أن هنار لراعم قظأ ساكنة نتيجة 
 قطع أو أصيب لضرر ما , نمه قلك البراعم , و هذا ما يطلق عليه اسم السيادة الامية . 

 : _  إليو قاسم البراعم من حيث وضعها علي الساق 
  Alternate buds. لراعم متبادلة : 1

 و هنا يوجد لرعم ألطي واحد , علي كأ عادة من الساق , كما في التفا  و الحور .
  Opposite or Decussate budsلراعم متااللة  .2

  .Buddleis sp إلو فيها يوجد لرعمان ألطيان متاالالن علي كأ عادة , كما في نبات 
  Whorled or Cyclic buds. لراعم محيطية أو سوارية 3

و  Nerium spو فيها قوجد ثالثة لراعم أو أكةر علي العادة الواحدة كما في الدفلتة 
 سيم البراعم علي أساس وضعها علي الساق لترقيب األوراق علي الساق نفسها . يرقبط قا

   Bulbllsالبصيالت أو الباللأ 
الغذاء , و عند انفصال هتذ    الختزانهامتضخمة , نتيجة    ألطيههي عبارة عن لراعم  

هتا وستيله البراعم من مواضع قكونها , قستطيع أن قنمو لعيدا عن األم و قغطتي نباقتات جديتدة أي أن 
و هتو نبتات معمتر ال  Agave Americanaالتكاثر و قشاهد مةأ هتذ  الباللتأ فتي نبتات الصتبار 

 , و يموت لعدها . حياقهمرة واحدة في  إاليزهر 
و في الودنة , قتكون الباللأ علي حواف األوراق . و لالتالي قعتبر , لراعم عرضية 

 ديدة . لانفصالها عن األم قنمو مستالة لتعطي نباقات ج
, يطلتق عليهتا استم الباللتأ   ألطيتهنشأت الباللأ من لراعم طرفيتة , و ليسته    إذاو  

  .Elodea spكما في األيلوديا  Mibernaculaالساكنة 
 

 Branching   التفــــــــرع
ات الزهرية عن لعضها البعض , وفتي قفترع ستوقها , و قحتدد طرياتة قختلف النباق 

 البتتتتراعم الطرفيتتتتة أو األلطيتتتتة التتتتتي قنشتتتتط و قنمتتتتو  قفتتتترع هتتتتذ  النباقتتتتات قبعتتتتا لموقتتتتع
 ( .  4) .كأ

 قسمين : _  إلييف قفرع النباقات  ن و عموما يمكن قص
   Racemose or Monopodial branchingالتفرع غير المحدود أو صادق المحور  .1

عم الطرفتتي فتتي النمتتو , ليكتتون المحتتور رو فتتي هتتذا النتتوع متتن التفتترع يستتتمر البتت
البراعم االلطية التي قد ال   آلاطهاات , و قوجد عليه عاد قحمأ األوراق , التي قوجد في  الرئيسي النب 
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و يعزي النمو للبرعم الطرفي فاتط , كمتا فتي النخيتأ , عتدا نخيتأ التدوم , ففتي   اإلطالققنمو علي  
يتاة ا فرعا يستتمر طتوال حإلي قسمين إلي قسمين ليعطي كأ منهماألخير نجد أن الامة النامية قناسم  

أفرع أصغر من الساق الرئيسية , و يكون أصغر   إلينشطه البراعم االلطية و نمه    إذاالنبات . أما  
و أكبرها ألعدها عن الامة , فيطلق علي هذا النظتام استم التعاقتب الفروع سنا و حجما , أقرلها الامة  

 كما في الكازوارينا .    Acropetal successionالامى أو المتتالع  
, نجتد أن الستاق   Araucariaمةتأ .تجرة عيتد المتيالد    ةلنباقات المخروطيتو في ا

الرئيسي , ياأ سمكة كلما اقجه للامة , و يتكون علي العاد أفرع قاترب متن أن قكتون متعامتدة علتي 
الساق الرئيسية و في وضع سواري علي العاد . و ياأ طول هذ  األفرع كلما قرله من قمة الشجرة 

 . 
قات يكون لها ساقا رئيسية , قتفرع دون نظام معين فتعطي سوقا غيتر كةيرا من النبا

 منتظمة كما في الموالح . 
 

  Monochasium branching. التفرع محدود النمو أو كاذب المحور 2
عضو دائم مةأ الزهرة أو غيرها  إليقوقف البرعم الطرفي عن النمو, لسبب قحوله  إذا

 براعم االلطية . , يستمر النمو لعد ذلك لواسطة ال
 : و يوجد عدة طرز من هذا التفرع , كما يلي 
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 ( : أنواع التفريع فى السياان  4 .كأ ) 
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 قفرع محدود وحيد الشعبة :  -أ

يستمر النمو لعد قوقف البرعم الطرفي نتيجة نشاط لرعم ألطتي واحتد , أستفأ البترعم 
وقا قنمو علي استاامة الساق األصلية فتدفع لذلك العضو المستديم جانبا الطرفي مبا.رة , و يعطي س

, و لعد فترة يتوقف البرعم الطرفي لهذا الفرع الناقج عتن البترعم األلطتي ليعطتي عضتوا ثالتتا , و 
يستتتمر النمتتو متتن البتترعم األلطتتي الموجتتود أستتفله و هكتتذا و نتيجتتة لتتذلك يتكتتون المحتتور الكتتاذب 

Symosium  
قستمين , قبعتا القجتا  دفتع العضتو الةالته فاتد   إليأن يصنف التفرع األحادي  و يمكن  

كما فتي  Nelicoidالحلزوني أو الاوقعي أو المنجلي  واحد ليعطي في نهاية , الشكأيكون في اقجا   
الفريزيتتا , و قتتد يكتتون دفتتع األعضتتاء الةالتتتة , فتتي اقجتتاهين متضتتادين لتعطتتي الشتتكأ العارلتتي 

Scorpoid لعنب و الكتان . كما في ا 
كتان النبتات صتادق المحتور أو كتاذب المحتور , و ذلتك لفحت    إذاويمكن قمييتز متا  

محالق ... الخ ( ففي المحور الصادق ,   –العضو الةاله المتكون الناقج عن البرعم الطرفي ) زهرة  
 ه الورقة . يخرج العضو الةاله من ألط الورقة , لينما في حاله المحور الكاذب ياالأ العضو الةال 

 
  Dichasium branchingقفرع محدود ثنائي الشعبة  -ب 

يوجد أسفأ البرعم الطرفي , الذي يتحول لعضو ثاله ورقتتان متااللتتان علتي العاتدة 
الواحدة , قنمو البراعم األلطية الهاقين الورقتين معا , ليعطيان فرعين جانبين و لتكترار ذلتك يظهتر 

و الجيبتتوفيال  Jasminumو الياستتمين  Sileneلتتة ذلتتك الستتيلين النبتتات ثنتتائي الشتتعبة , و متتن أمة 
Gypsophila sp  و السالونارياSapornaria   . 

  Polychasium branchingقفرع محدود عديد الشعب  -ت 
يوجد علي العادة , التي أسفأ البرعم الطرفي الذي قوقف عن النمو , ثالث ورقات أو 

لطيتة الموجتودة فتي آلتاط هتذ  األوراق , و لتكترار هتذ  أكةر في وضع سواري . قنمتو البتراعم األ
فتي لدايتة  Euphorbia peplnsالعملية , يكون النبات عديد الشعب و من أمةلة ذلك نبتات أم اللتبن 

 قفريعه .
  

   The Leafالورقة 
 

قعتبر األوراق أهم أجتزاء النبتات , نظترا ألن البالستتيدات الخضتراء الموجتودة فتي 
ي األماكن التي قتحول فيها الطاقة الضوئية إلي كيماوية قستخدم فتي قخليتق المتواد خاليا الورقة , ه

العضتوية أي ألن الورقتة قاتوم لتجهيتز الغتتذاء للنبتات . و األوراق أعضتاء نباقيتة محتدودة النمتتو , 
مسطحة عادة رقياة , قحتوي خالياهتا علتي الكلوروفيتأ لكةترة فتي البالستتيدات الخضتراء عتادة و 

 ون األخضر إلي أن الكلوروفيأ يمت  الموجات الضوئية كلها عدا اللون األخضر . يعزي الل
قحمأ األوراق علتي عاتد الستاق , و قوجتد فتي آلاطهتا البتراعم , و قختلتف األوراق 

كنها مهيأة من ناحية قركيبها التشريحي و أ.كالها لتاوم لاختالف النبات , و لمورفولوجيا و قشريحيا  
ن هما : عملية التخليق الغذائي , و عملية النتتح . و قستاعد عمليتة النتتح هتذ  علتي لوظيفتين أساسيتي 

صعود الماء و العناصر الغذائية الذائبة في أ.كالها و مواضعها علي الساق , و كتذا قوزيتع العتروق 
 فيها , و قستخدم هذ  الصفات في قصنيف األوراق و لالتالي النباقات . 

من ثالثة أجزاء و هي النصأ   Foliage leafو الخوصية و قتركب الورقة العادية أ
 و العنق و الااعدة . 

  I amino ( leaf blade )النصأ  (1
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نصتتأ الورقتتة هتتو أجتتزاء الورقتتة و لايامتته أساستتا لتتوظيفتي , التخليتتق الضتتوئي 
Photosyhesis  و النتحTranspiration   : و طباا لتركيب النصأ فهنار نوعان من األوراق- 

 قكون النصأ من قطعة واحدة .  إذا  Simple leafة البسيطة الورق -أ
قكتون متن عتدة أجتزاء يطلتق عليهتا استم الورياتات  إذا  Compound leafالورقة المركبتة  -ب 

Lerflets   و هي متماثلة الشكأ , و كأ منها له صفات الورقة و قد يطلق عليهتا استم ريشتات
Pinnae   مفرد ريشة ( Pinna   و )يطلتق ورياات قتكون متن أكةتر متن قطعتة , كانه ال إذا

( و قكون الورقة مركبتة متضتاعفة . و يمكتن أن   Pinnuleت ) مفرد ريشة عليها لسم رويشا
 نفرق لين الورقة و الورياة أو الرويشة لمأ يلي : _ 

 البراعم ال قوجد إال في آلاط األوراق فاط .  .1
ة , و لكن الورياات أو الرويشات قستاط في األ.جار و الشجيرات قساط الورقة كلها مرة واحد .2

 متفرعة . 
قوجد األوراق لترقيب معين علي الساق , أي قوجد في عدة مستويات علي محور الساق , لينما  .3

 قكون الورياات في مستوي واحد علي الورقة . 
 . م طرفي و ذلك على العكس من الفرعال قنتهي الورقة المركبة لبرع .4

, و قتد قكتون مركبتة راحيتة , ففتي المركبتة   ر.تيهون مركبة  األوراق المركبة , قد قك
الريشية نجد أن الورياات , قخرج مرقبة علي محور الورقة الرئيسي و قد قكون الورياتات متااللتة , 
كما في السنط أو الفتنة , كذلك قد قكون متبادلة , كمتا فتي السرستوع . و قتد قنتهتي الورقتة المركبتة 

 ) Walnttفتي السرستوع و الجتوز  قتة مركبتة ريشتية فرديتة , كمتالورقيتة واحتدة فتصتبح الور
Juglans californica )   و في الفاصوليا و البسلة قتحور الورياتة الطرفيتة أو الورياتات التةالث

الطرفية إلي محاليق , كذلك قد قنتهتي الورقتة المركبتة لتزوج متن الورياتات , و هنتا قكتون الورقتة 
 الخروب . مركبة ريشية زوجية , كما في

الورقة المركبة الريشية المتصاعاة , قد قكون زوجية , كمتا فتي البوانستيانا , أو قكتون 
 د ( .  11فردية كما في الجاكراندا ) .كأ 

خرجه الورياات من ناطة واحدة , عند قمة العنق , يطلق علي الورقة استم مركبتة   إذا
 هت ( .   11) .كأ  راحية و ذلك كما في الترمس و االراليا و األوكسالس .

   Petiole ( Stalk )عنق الورقة  (2
العنق نمو اسطواني عاد  , يصأ ما لين الورقة و الساق , و ياوم لناتأ المتواد الغذائيتة 

يتعرض للضوء و الهتواء و  حتىمن و إلي النصأ , كما أنه يحمأ النصأ ليضعه في المكان المالئم 
 Sessileلي الورقة اسم الورقة الجالسة أو عديمة العنق  قد يغيب العنق في لعض األحيان , فيطلق ع

و ذلك كما في معظم أوراق النباقات ذات الفلاة الواحدة , أو كما فتي نبتات الزينيتا و الكتتان و حتي  
 العلم و الزغلنه  من النباقات ذات الفلاتين . 

نبتات ق كمتا فتي ر, أو يتتو نجارنتعلي صورة جنتاحين , كمتا فتي الالعنق  و قد يصبح  
 األكاسيا .

  Leaf baseو يسمي الجزء من عنق الورقة , الذي يتصأ لالساق لاسم قاعدة الورقتة 
و قد قكون متخمة نتيجة الختزانهتا الغتذاء , أو مفلطحتة , كمتا قتد قكتون جلديتة لتعمتأ علتي حمايتة 

 البراعم األلطيه , وقد قاوم لوظائف أخرى .
اقات , زائدقين قعرفان لاسم األذينتتين ) مفترد نمو من قاعدة الورقة , في لعض النب ق قد  

كمتا البرستيم , و البستلة , و   Stipulate( و هنا قوصف الورقة لأنها ذات أذينتات   Stipuleأذينة 
كمتا فتي   Exstiqulateالورد . وقد قغيب هذ  األذينات فتوصتف الورقتة , لأنهتا عديمتة األذينتات 

نتوع النبتات فاتد قكتون صتغيرة أو  لتاختالفذينات في الشكأ الكافور و الفيكس و اللبخ . قختلف األ
كبيرة وقد قكون خيطية أو متورقة . و الجدير لالذكر , أنه ال يوجتد اقصتال وعتائي لتين األذينتات و 

 الساق . 
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و في النجليات , وهتي متن النباقتات ذات الفلاتة الواحتدة , نجتد أن الورقتة قتكتون متن 
يعرف لاسم غمتد  ي قنمو , قمتد , و قلتف حول الساق قماما لتكون ماجزئين هما النصأ و الااعدة الت 

و ذلك كما في الامح و الذرة . يوجد في منطاة اقصتال النصتأ لالغمتد نستيج  Leaf sheathالورقة 
.فاف , غشائي , رقيق يعرف لاسم اللسين , و يعمتأ اللستين علتي منتع ستاوط المتواد الغرليتة لتين 

 الساق و الغمد . 
شعير و الذرة , يوجد عنتد اقصتال الغمتد لالنصتأ زائتدقان , قمتتدان متن قاعتدة وفي ال

 و قلتف هاقان الزائدقان حول الساق .   Auriclesالنصأ , يطلق عليها اسم األذنتان 
قد قكون األذينات صغيرة كما في التفا  و الورد و البرسيم أو كبيرة متورقة , كما فتي 

األذينات .فافة , و قغلف الساق كما فتي نبتات الحمتيض و قتد قتحتور   البانسية و البسلة , و قد قكون
األذينتان أل.وار للحماية و لتاليأ النتح كما فتي الفتنتة كتذلك قتد قغيتب األذينتات كمتا فتي كةيتر متن 

 النباقات مةأ التوت و الحور و غيرها . 
 .كأ نصأ الورقة :  •

فتتي الصتتنولر أو أنبوليتتا كمتتا   Acicularيختلتتف .تتكأ الورقتتة , فاتتد يكتتون الريتتا 
Tubular   كما في البصأ , أو .ريطياLinear   كما فتي الكترات و الةتوم و األوراق التتي قتكتون

 Lanceoateالسريس في العمر و نباقتات العائلتة النجيليتة , أو رمحيتا    ند قادم نبات الشيكوريا أوع
كمتا فتي   Uvateقيلون أو ليضيا كما في المشمش و ألو   Cordateكما في أوراق الكافور أو قلبيا 

مةتأ نبتات   Rnombicمةأ ألتو فتروة أو يكتون النصتأ المعتين   Ellipticالدوراننا , أو ليضاويا 
 Spulateمةأ ورياتات اللتبخ , وورق نبتات حمتي البتان أو معلايتا  Oblong ال أو مستطيال نشالش

حيث يكون النصأ عريضا من أعلي و ضياا من أستفأ , كمتا فتي ورقتة البتستبوم , و البرميتوال أو 
النصأ  مؤخرقيمةأ ورقة الكال أو مزراقيا و هي قشبه الورقة السهمية , أال أن   Sagittateسهميا 

 Peltateكما في خف الجمأ أو درعيا   Reniformيمتدان للخارج , كما في أوراق العليق أو كلويا 
(  5حيث يكون النصأ دائري الشكأ عادة . و يخرج العنق من منتصفة , كما في ألو حنجر ) .تكأ 

 . 
 .كأ حافة النصأ :  •

, أو يكتون مستننا  كمتا فتي الفتيكس و الزيتتون  Entireقد يكون نصتأ الورقتة كتامال 
Dentate  شتمش أو قكتون و هنا يوجد علي حافة النصأ أسنان حتادة متجهتة للختارج , كمتا فتي الم

و هي ذات أسنان حتادة قتجته ناحيتة قمتة النصتأ , أي ألعلتي , كمتا فتي   Serrateالحافة متشارلة 
كمتا فتي التو خنجتر , وقتد قكتون  Nudulateالدورانتا و الهبسكس العادي أو قكون الحافة متموجة  

يتزداد وهنتا    Lobeaكما في الصبار األمريكتاني و قتد يكتون مفصصتا    Sinuateالحافة متضرسة  
قموج النصأ , و قد قارب االنخفاضات حتى قصأ إلتي قترب نصتف النصتأ , و يكتون التفصتي  

 ريشي الشكأ كما في أوراق الكريزانةيم أو يكون راحي , كما في الاطن . 
ازداد انخفتاض أو قمتوج النصتأ عتن النصتف , يطلتق علتي الورقتة استم ورقتتة  إذاو 

سمة ريشية , كما في الخشخاش و الجعضيض أو ماستمة وهنا قد قكون الورقة ما  Cleftedماسمة 
 راحية , كما في الخروع و التين و العنب . 

و لانخفاض النصأ أكةر عمتا هتو موجتود فتي األوراق الماستمة , حيتث يصتأ عمتق 
قرب العرق الوسطي كما في الجرجير و الشيرانيا , يطلق علي النصأ اسم نصأ مجتزأ   إليالتاسيم  

Pinnatified  ( .  6في الشبه و األنيمون و الجزر ) .كأ  كما 
 

 

 لون النصأ :  •
عادة ما يكون اخضتر اللتون , وذلتك لوجتود البالستتيدات الخضتراء و   األوراقنصأ  

يختلف اللون لاختالف الورقة , و نوع النبات و أيضا لاختالف الظروف البيئية المحيطة وفي نبتات 
لوجود صبغة األنةوستيانين لون األحمر كما في البنجر  الزرليح نجد أن األوراق خضراء ومشولة لال
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. عادة ما يكون السطح السفلي أليض فضتي كمتا فتي نبتات األرجيريتا أو ألتيض اللتون كمتا الحتور 
 األليض و قد يكون النصأ لأكمله أليض اللون كما في نبات الشيرانيا . 
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 الورقة   ( : الشكأ العام لنصأ 5) .كأ  
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 ( : .كأ حافة نصأ الورقة  6).كأ  

 



 - 11 - 

, فاتد قكتون  األلتواننجد أن لون النصأ مبرقش لالعديد متن   أحياناوفي لعض النباقات  
البرقشة لاللون األليض أو الكريمى , كما في الدورانتا المبرقشة و حبأ المساكين المبترقش , عديتدة 

لكوليس و الكروقون أو يكون النصأ أخضر اللون , و لكن الحتواف فاتط ذات لتون األلوان كما في ا
 أحمر , كما في لعض أنواع الدراسينا . 

 ملمس األوراق :  •
الملمتس ,   العنب أو قكون خشنة  ن ملساء , ناعمة كما في الفيكس واألوراق أما أن قكو

لاصتب و األرز , و قتد قكتون األوراق كما في معظم أوراق النجيليات كالامح و الشعير و التذرة و ا
زغبية أو ولرية الملمس كما في نبات عنب الديب و السطح الستفلي لنبتات األرجيريتا و الخر.توف 

 علي النصأ كما في نبات ضرع البارة .  لمس النصأ .وكي حيث قنتشر األ.واركما قد يكون م
 :.كأ قمة النصأ  •

  Roundedصأ , قد قكون الامة مستديرة قختلف األوراق فيما لينهما في .كأ قمة الن 
حيتث قظهتر الامتة لشتكأ زاويتة  Senecioكما في البتسبورم , أو منفرجة كما في نبات السينيستيو 

حيث قظهر لشكأ زاوية حادة , كما في كةير من النباقات مةتأ   Acuteمنفرجة أو قكون الامة حادة 
مةتأ   Attenuateت زاويتة حتادة و مستتدقة لنته الانصتأ و نبتات االلرياكتافرا أو قكتون الامتة ذا

كما في الصبار العادي و قد قكون الامتة مستطحة كمتا   Aristate .وكيهالدوانتا أو قكون مسحولة 
كما فتي نبتات ختف الجمتأ ., كتذلك قتد قظهتر   Emarginateفي البرسيم و الخروب أو منخفضة 

نخيأ ذيأ السمكة أو قد قكون قمتة النصتأ   الورياات ممزقة الامة , فتشبه لذلك ذيأ السمكة , كما في
 ( 7محالقية , كما في نبات جلوريزا ).كأ

 .كأ قاعدة النصأ  •
قختلف األوراق أيضا في .كأ قاعتدة النصتأ فهتي أمتا مستتدقة كمتا فتي البتستبورم و 
 الجيرليرا أو مةلةة مةأ الدورانتا و الشنكال وورياات نخيأ ذيأ السمكة أو مستديرة كما فتي ورياتات
اآلراليا وورياات الياسمين , وقد قكون مسطحة كما في الهبسكس أو قلبية مةأ المشمش و البنفستج و 

قليون , أو قكتون  ألوو البنسفج و  و قكون درعية كما في الهبسكس أو قلبية مةأ المشمشألو قيلون ,  
طحه و لتيس متن خنجر البيجونيا أذن الفيأ حيث يتم اقصال العنق لالنصأ من ست  ألودرعية كما في  

حافتة أو قكةن قاعدة النصأ مةاولة كمتا فتي نبتات لونيستيرا أو قكتون ستهمية كتالكال , أو مزراقيتة 
 ( .  8كالعليق . ) .كأ 

 
 

  Venationالنصأ   ققعري  •
هو قرقيب العتروق فتي نصتأ الورقتة و العتروق هتي االنتفاختات األنبوليتة الشتكأ و 

, و هذ  العروق قعمأ علي قدعيم النصأ وفرد  و يوجتد نوعتان لالتالي قحمأ داخليا األنسجة الناقلة  
 أساسيان من التعريق : 
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 نصأ الورقة قاعدة( : .كأ  8) .كأ 
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  : Reticulate Venationالتعريق الشبكي  .1

يسية كبيرة الحجم نسبيا , قتفرع عدة مرات إلتي عتروق أصتغر و قوجد عدة عروق رئ 
أصغر قتصأ لبعضها لتكون في النهايتة متا يشتبه الشتبكة , و قتد ينتتج التعريتق الشتبكي متن عترق 

خان و قد ينتج التعريق من عد  ي الريشي كما في الدورانتا و الدرئيسي واحد , و يعطي النظام الشبك
خرج من ناطة واحدة كما في الاطن و الخروع و البيجونيا اذن الفيأ , و , و ق عروق متساوية قاريبا  

 ( .  9 ).كأ  البيجونيا الهجين , و يطلق عليه اسم قعريق .بكي راحي
 و يميز هذا النوع النباقات ذات الفلاتين , ويندر وجود  في النباقات ذات الفلاة الواحدة . 

  Parallel Venationالتعريق المتوازى :  .2
وجد عدة عروق رئيسية , متوازنتة لالنصتأ , و هتذ  العتروق واضتحة و قتصتأ متع ق 

لعضها عرضيا , لعروق أخرى صتغيرة أقتأ وضتوحا . قتد قكتون العتروق المتوازيتة طويلتة , أي 
موازية للعرق الوسطي , و موازية لمحور النصأ الطويأ , كما فتي التذرة و الاصتب و غيرهتا , و 

ب ( أو قكون العروق عمودية , علي محور النصأ 11زي طولي ) .كأ هنا يطلق عليه قعريق متوا
, كما في الموز أو قد قكون العروق المتوازية مائلة كمتا   العرضيالطويأ فتعطي التعريق المتوازي  

 في نبات الكانا . 
و   Closed Venationيطلق علتي النوعتان الستالاان استم قعريتق مغلتق أو مافتول 

و هنا ال قتشالك العروق ,   Open Venationريق يسمى لالتعريق المفتو  هنار نوع آخر من التع
أو قتصأ لبعضها , و لكن قنتهي عند حافة الورقتة و ذلتك كمتا فتي معتراة البتذور كالصتنولر حيتث 
يكون التعريق فرديا , وذلك , و ذلك علي العكس من كسبرة البئتر) متن السرخستيات ( حيتث يكتون 

 لشعبة . ا  ثنائيالتعريق مفتوحا 
   Phyllotaxisقرقيب األوراق علي الساق  •

قتوزع األوراق علي سوق النباقات لنظام هندستي محتدد قختلتف حستب نتوع النبتات . 
 ولصفة عامة هنار ثالثة نظم لترقيب األوراق هي : _ 

  Spiralقرقيب حلزوني  .1
اق و و هو أكةر النظم انتشارا و فيه قوجتد ورقتة واحتدة علتي كتأ عاتدة متن عاتد الست

يختلف قرقيب و قوزيع األوراق علي العاد . ففي ألسط األنواع قاع الورقة علتي عاتدة متا , و قكتون 
األوراق علي العادة التي قليها ألعلي أو ألسفأ في وضع ماالأ للورقة األولي و هكذا , و يطلق علي 

في نباقات العائلة النجلية ,  لألوراقهذا التوزيع  المتبادل يظهرهذا النظام من الترقيب , اسم الترقيب 
 كالامح و الذرة وغيرها . 
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 لعض أنواع األوراق ونظام قعرياها  ( :  9.كأ  )
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  Oppositeقرقيب متاالأ   .2

الستاق و عليتك  في هذا النظام , نجد أن هنار ورقتان متااللتان علي كأ عاد  متن عاتد
قتين الستالاتين أو الالحاتتين لهمتا و يطلتق عليته النظتام المتاالتأ المتصتالب قتعامد التاليتان مع الور

Decussate    صفوف طولية , يظهر هذا النوع من الترقيب في   أرلعةو علي هذا قكون األوراق في
 نباقات الدورانتا و الارنفأ  و غيرها .  

  : Whorled سواريقرقيب  .3
تتين , ففتي نبتات الدفلتة يوجتد علتي العاتدة يوجد هنا علي العادة الواحدة أكةر متن ورق

 أوراق حر.فية .  8جد علي العادة الواحدة رينا يوأوراق , وفي نبات الكازو 3واحدة ال
 قحورات األوراق  أنواع و

الوظيفتتتتة األساستتتتية لتتتتألوراق , هتتتتي الايتتتتام لعمليتتتتتي التخليتتتتق الضتتتتوئي    
Photosyntnesis   و النتحTranspiration   قاوم لوظائف أختري قختلتف  وراقاألاال أن لعض

لاختالف النبات , و قد يستلزم ذلك وجود لعض التحورات في الورقة , وفيما يلتي األنتواع المختلفتة 
 من األوراق و قوراقها : _ 

  Foliage Leavesالخضرية  األوراق .1
 المختلفة .  األساسيةالعادية التي قاوم لوظائف الورقة  األوراقو هي 

   Cotyledonnary Leavesية الفلا األوراق .2
الجنين في البذور , قد يكون له ورقة واحدة أو اثنتتان وفتي الصتنولر و المخروطيتات 

استم الفلاتات , و قتد قاتوم قلتك   األوراققوجد أكةر من ورقتان فتي جنتين البتذرة و يطلتق عتأ هتذ   
كما في الفول , و قد قظهر   ياألولالفلاية لاختزان الغذاء الالوم لنمو الجنين في مراحأ نمو    األوراق
اللتون االخضتر , وقاتوم لتالتخليق  إلتيقتورق , و يتحول لونهتا   والفلاية فوق سطح الترلة    األوراق

الضوئي و النتح في مراحأ نمو النبتات المبكتر كمتا فتي الختروع ثتم قتذيأ و قتذوى كتذلك قتد قاتوم 
ما في البلح و قد قاوم لحمأ الريشة و الفلاية لهضم و امتصاص الغذاء و قوصيله للجنين , ك  األوراق

 الجذر خارج البذرة كما في البلح . 
  Prophyllsاالولية  األوراق  .3

و ذلتك  األولتيقظهر عادة علي سوق البادرات او في مراحأ نمو النبات   أوراقو هي  
نجتد  ففتي لتادرة الفتول العتاديالنبات    أوراقفي .كلها عن    األولية  األوراقكما في الفول و قختلف  

صغيرقان لسيطتان , جالستان لعكس أوراق النبات العادية , فهي غالبا ما قكون ,   األوليتانالورقتان  
   , ذات أذينات .  معنفةمركبة , 

   Scaly Leavesالحر.فية  األوراق .4
الحر.فية أوراق خالية من الكلورفيأ , قد قكون صتغيرة جالستة و جافتة كمتا   األوراق

لعض السوق الهوائية مةأ الكازوارينا و السفندر و المهلنبيكيا كذلك قد قكتون و    األرضيةفي السوق  
 الميرستيمية .  األنسجةقغطى البراعم و ذلك لحماية  التيالحر.فية  األوراقمغطاة لطباة كةيفة من 

  Storage Leavesالمخزلة  األوراق .5
كةيتر متن   اقأورسميكة متشحمة الختتزان الغتذاء , وذلتك كمتا فتي قواعتد    أوراقهي  

 .Mesembrian-tnemum spوفي لعض النباقات الصحراوية كما في نبتات حتي العلتم  األلصال
 قاوم لاختزان الماء في نصلها .  األوراق أننجد 

  Bractsاالوارق الانالية  .6
الانالتات و قعمتأ   أوقناليتة ,    أوراق, يطلق عليها استم    أوراق  آلاطمن    األزهارقخرج  

كما في العليق او ملونة كما فتي اية البراعم الزهرية , و هي قد قكون خضراء  علي حم  األوراقهذ   
الانالية في الشتكأ عتن االوراق العاديتة . كتذلك قتد قغيتب فتي   األوراقالجهنمية , وعادة ما قختلف  

 لعض النباقات . 
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   Floral leavesالزهرية  األوراق .7
محيطتات هتي  أرلعتةفتي  الزهريتة األوراققتكون الزهرة متن ستاق قصتيرة , قحمتأ 
محتيط ختامس , يطلتق عليته قحته   األزهارالكأس و التويج و الطلع و المتاع , وقد يوجد في لعض  

 قحورت للايام لوظيفة التكاثر .  أوراق أالالزهرية ما هي  األوراقالكأس و 
يطلتق   أوراقالتويج فيتكون متن    أمايطلق عليها اسم السبالت    أوراقالكأس يتكون من  

متحورة قسمى اسدية ,  أوراقالتذكير و قتكون من  أعضاءالمحيط الةالث فهو    أمااسم لتالت ,    عليها
 التأنيث .  أعضاءقحورت للايام لوظيفة  أوراقيلي ذلك المحيط الرالع و هو المتاع وهو عبارة عن 

   Spiny leaves or protective leavesللحماية (  أوراقالشوكية )  األوراق .8
كةيترة  أنتواعففتي  األعشتابعلي حماية النبات من الحيوانات آكلتة   ألوراقاقعمأ هذ   

كةيرة من الصبار نجد   أخريقمةأ قحور للورقة كلها , لينما في حاالت    األ.وار  أنمن الصبار نجد  
في  األ.وارمةأ السنط و الفتنة , قكون  أخريقمةأ قحور للورقة كلها , لينما في حاالت    األ.وار أن

الورقتتان الااعتديتان فتي البترعم االلطتي .   أو  األوليالعادية وهي قمةأ قحور للورقة    راقاألو  آلاط
 النتح في قلك النباقات . علي قاليأ  أ.وار إلي األوراقيعمأ كذلك قحور 

   Tendrilsالمحالقية  األوراق  .9
دعامتة  أليعبارة عن عضوا اسطوانيا حساس للمس , فعند مالمسة المحالق المحالق  

البسلة نجد أن المحاليق عبارة عن الورياات الطرفية و  أنواعف حولها , و التصق لها , في لعض الت 
محالق و في نبات البيجونيا  إليقتحور الورقة كلها  أخريقد قحورت لتكون المحاليق , وفي حاالت 

 محالق .  إليقتحور الورقة الةالةة 
   Reproductive leavesالتكاثرية  األوراق .10

 African violet  اإلفريايفي عملية التكاثر ففي نبات البنفسج    األوراققستخدم  اأحيان 
قعطى نباقات جديتدة , و النبات في رمأ رطب فتكون لراعم عرضية   أوراققتكاثر النباقات لوضع   

 يحدث مةأ ذلك في نبات البيجونيا و نبات البرايوفلم . 
الوستطى , قظتأ خالياهتا ميرستتيمية في نبات البرايوفلم , قوجد لروزات حول العرق  

التي قستمر في الايام لوظائفها يمكن ان   األوراقوعلي هذا يمكن أن قنشأ نباقات جديدة صغيرة على  
قساط هذ  النباقات الصغيرة من الورقة علي الترلة لتعطي نباقات جديدة . كذلك يمكن الحصول علي 

 بة . قرلة رط فيهذا النبات  أوراقنباقات جديدة لدفن 
 

 Insectivorous leavesآكله الحشرات   األوراق
 

وجود اآلزوت , وقتغلب هذ  النباقات علي ذلك  إليقنمو لعض النباقات في ليئات قفتار  
لوجود قحورات خاصة قساعدها علي اقتناص الحشرات , يلي ذلك قحلتأ هتذ  الحشترات لانزيمتات 

 لبيئة و من أمةلة هذ  النباقات ما يلي : معينة ثم قمتصها النباقات فتعوض نا  اآلزوت في ا
   .Nepenthes spنبات النبنةس أو الجرة :  -أ

متن عنتق   الااعتديقأخذ قاعدة الورقة .كال ورقيا , و يصبح الجزء  في هذا النبات , و  
نصتأ الورقتة فيكتون غطتاء   أمتاالجزء الطرفي فيأخذ .كأ الورقة أو الجرة ,    أماالورقة محالقيا ,  

 ( .  10لجرة ).كأ الدورق أو ا
قغطى الجدر الداخلية للدورق لمادة .معية ناعمة , كما قوجد .عيرات متجهه الي اسفأ 
. الدورق مملوء لمادة سائلة قفرز من غدد خاصة , و موجودة علي حافة الدورق مادة لزجة , قجذب 

. قعمتأ  ألعلتىد ومة الجدار الداخلي و عند محاولة الحشترة الصتعوألسفأ لنعالحشرات التي قنزلق  
لساوط الحشرة في السائأ قعمأ االنزيمتات علتي قحليلهتا ثتم   إعاقتهاعلي    ألسفأ  المتجهةالشعيرات  

 يلي ذلك عملية امتصاص الحشرة المضومة .  
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   .Drosera sp س : ورد الشم أونبات الدروسيرا  -ب 
الطول  و ياأ األطرافقرصية مغطاة لزوائد طولية في   أنصالهذا النبات ذات    أوراق

 كلما اقجهنا ناحية مركز الورقة , قمم هذ  الزوائد منتفخة غدية الشكأ . 
 هاضمة , عنتدما قالمتس إنزيماتمواد لزجة قحتوى علي    لإفرازقاوم قمم هذ  الزوائد  

اللزجتة , و عنتد محاولتة الحشترة التتخل  يتزداد   اإلفترازاتالحشرة هذ  الزوائتد قلتصتق لوجتود  
لتطبتق  قنحنيما سبق فان زوائد الورقة االخري   إلي  إضافةنتيجة حركتها .    أخريالتصاقها لزوائد  

 علي الحشرة . قموت الحشرة , ثم قهضم , يعاب ذلك امتصاص نواقج الهضم . 
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 النباقات آكلة الحشرات ( :  10.كأ  )
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  .Dionaea spنبات الديونيا أو خناق الذلاب  -ت 

عنق هذا النبات , و يتكون النصأ من مصتراعين يتحركتان حتول العترق الوستط   يتورق
طويلة . عند مالمسة حشرة للزوائتد الحساستة يتحترر   أ.وارقنتشر علي السطح العلوي للمصاريع  

المصراعان لسرعة حول العرق الوسطى ليطباا علي الحشرة , قفرز الغتدد المنتشترة علتي الستطح 
 ج ( . 12فريسة , يلي ذلك امتصاص نواقج الهضم ) .كأ قهضم ال التي اإلنزيمات

 

   .Utricularis spنبات حامول الماء  -ث 
مةانتات  إليالورقة المجزأة الخيط  أجزاءحامول الماء نبات يكةر وجودة لالمصارف , قتحور لعض 

نتة داختأ المةا  إلتيلكأ مةانة فتحة محاطة لشعيرات و عليها صمام يفتح للتداخأ . قتدخأ الحشترات  
لفعأ التيارات المائيتة , و لتامتالء المةانتة , يغلتق الصتمام و ال قستتطيع الحشترة الختروج , قهضتم 

 ثم قتم عملية امتصاص نواقج الهضم .  اإلنزيماتالحشرة لفعأ 
قستتطيع الايتام  فإنهتاو الجدير لالذكر أن النباقات آكلتة الحشترات ال قفتاتر لوجتود الكلورفيتأ و لتذا 

 الضوئي .    لعملية التخليق 


